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SOL-KLIPP

Svenske I—I usqv.iriia har na lansert

sin solklipper.— N a er den I te i’ i leter det i en

gledesstalende piessenielding. l)et

ep kegj ni en de il ted s ti kl ipperen,

til legg til energi fl irsvni ngen, er at

den orest,o’ liagearbeidet pa

egenh.iitd. Sla inn din personlige

kode, og solklipperen gat sin

ga ng. lyd ut rusi ur den ru tidt og

hei ter sli l at dr iget i li engeku tya,

som er deg, ikke bI jr forstyrret.

I Ivis klipperen skulle bli sliten,

slapper den av litt og lider hatten—

ene sitte, I )ersoin noen prover å
stjele det i, til li ises il i ritt en. I -Is a

som da skjer, ga r ikke I ram av

pressemeldiiigen, men den pisste—

rer kai iskje et lite sol drevet ba?

på Normans vis

gi (sotsnipe=saftsuppe osv),

kunne en gledestralende leser,

muligens opptatt av de mer

urbane sider ved miljovernet.

fortelle at ordet .‘byareal» faktisk

blir.., ja riktig — bayerol!

Vær forsiktig nur du kjører til jobben i morgen, kjære. Vi
har kommet po listen over truede dyrearter.

‘ling fjiandier seg. l)ei vi iinduli’

var en \tng—t-eise katalug smil

du ni pet ned reda ksj (1111115 P si

k.isse nylig, siste seg vare den

itye ervelolderen til i i ein I mlii i i

vare hender. Ni tar vel .iluli i

Steinar Leti( u ltevm lei ,tt ulm’t ei

direkte galt .i reise, nei, vi hall

nok forvetitet iiime iii, lei et iii

s\’clen—tui’ei i li) (HSi

ll,isseti. lututs’,i iiiiilitm’ii’.

LEUKEMI NÆR
ATOMKRAFTVERK

Fra Tyskland meldes det om en

kraftig økning i antall tilfeller ucv

leukemi i nærheten tiv otuiiiki ift.

verket Krümncel, Snill ligget ved

Elbeit, soi’ost [om l-bciiihiiii g.

Atonikrumftvemkut di, sitt i luft i

1983. ciij en uedei suk’l’,i’ i i
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Tini (ru blit li ull-li,’ li’ i i i . i,’ iv
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— l)c,ci tid ‘,kal kucimni,’ cli i’n

av l’Jui iji,, l”J,ctcct viii ufmn lntinl’,

viktigste iiioc kos.mkoi vil bli i

bygge Lit sa niogot socim mulig

av Norges vann<lngen>kraft,

selv nàr denne blir dyrere enn

olje og atomkraft.

Utdrag av sivilingeniør

Dagfinn Brøthers forsvar på et

angrep fra statsgeolog Per

Holmsen. Angrepet gjaldt en

brosjyre Brøther hadde laget

om vannkraft. Holmsen mente

brosjyren var farlig.

Fra Norsk Natur nr 2 19/I)
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LI 1Ja, hva med du’in?
— Insekiu’ne far altfor liten oppmerksom?tu’t, sukket i’n forsker pd te—

lefonen til Natur i Miljø forleden.
I Norge er det pdvist 44 forskjellige arter oyenstikkeru’. Ti av dtsse

er betegnet av Direktoratet for naturJorvaltning (DN) som direkte tru
et. 1—Ivis den negative ntviklingen fortsetter, vil de do ut.

Det som truer øyenstikkerne, u’rJ’ørst og fremst intens land— og skog
bruk, med drenering og forurensning av dammer og tjent.

I dette nummeret av Natur uSt Miljø presenterer vi to av de truede
øyensükkerarti’nt’. Pent’ skapninget men hva skal vi med dem? Ilva
er det med oyu’nsi ikku’rnt’?

(-)yenstikkerne er en del at’ det biologisku’ mang/dldu’t som det er sa
mye snakk om. I )et er dette inangJoldu’t som er na turvernernes kronar—
gumen t i kant /ten for mer vern at’ norsk natur. Natur er mer en ti nvt—
tevekstu’r. Artsrikdom er forutsetningen for alt liv, fortellu’r biologenu’ oss.

— Insektu’ne sier OSS mer enn noe annet om tilstanden i naturen. De
er levende varsella mper, fortsatte nevnte forsker.

Orebla’ru’m OSi’, praktri ‘dskivesopp, nordlig an iskjuku’ og praktkt-insluti’.
Tri,derlav, akerriksu’, tang—elvu’oyenst ikker og bjorn. Dt’ergt is tel, dverm?—
gd.s, safrankjuke og stor vannsalamandi’r. Alli’ truu’du’ artu’r i norsk nu—

innhold
12 FJELLREV
Det er bare hundre fjelirev igjen på norsk jord. For
skerne strides om hva årsaken til nedgangen er.

40 OPPDAGELSESFERD
Slik oppdager du mer av juninaturen!

tur. Det er Itakket for de er utryddc’t.
Norsk industri er ikke lenger den stoi’e ta ren for t’dre arter. Det er pri—

malrna’ringene, landbruk og skogbruk, snitt tyn ner ut nta ngJoldet.
Mitt hvordan skape /‘orstdelse hos ett skogeier i Buskerud for at lot ti

md la saga stå av hensyn til en la/tpkjuke u’ller to?
I en verden der artsinang/’oldet redusert’s tited turbofart, md jdktisk

også vi nordmenn streve for å holde naturens rikdom i lievd. Selv Af—
tm’npOstu’rt har nå innsett (tt privat eiendo,nsru’tt i blant må vike får at va—
nasjonen i naturen skal kunne fåres videre. I—I vis ikke, risiku’rer vi utt var—
su’llampu’ni’ slukku’r for alltid.

skråbHkk Redigert av Jens Petter Toldnæs
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historie om hva datamaskinenes

staveprogrammer var i stand til a
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et av verdens farligste atomkraftverk.

34 TRUET
En oversikt over 20 av Norges mest truede arter viser
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N&M (Amsterdam): Bjørn Sletto

Damrak, Ainsterdams Karl Johans gate, var
lenge et vanvidd av bilstøy, syklister med
selvmordstanker og luft så tykk at den kun
ne skjæres med kniv.

I dag er Amsterdams hovedgate for
vandlet. Forlauet er utvidet og pent belagt
med brostein, en sykkelbane slynger seg
oppover mot Slottet i stedet for en av de to
tidligere kjørefeltene, og stilige benke
grupper pryder en romslig fortausstripe
mellom sykkelbanen og trikkeskinnene.
I landelen i gaten har hevet seg flere hakk
etter rehahiliteringen.

Damrak er den vellykkede prøvekani
nen i en ny trafikkplan for Amsterdam. Pla
nen tar sikte på å redusere biltrafikken i
sentrum med 3t) prosent innen 2005.

Planen går i store trekk ut på å styrke
kollektivtrafikken, redusere antallet parke
ringsplasser i sentrum og forbedre sykkel
banenettet. Amsterdam har et godt utbyg
get trikkenett, men et mangelfullt
T-banesysteiu. Men i 1997 skal første delen
av en vestlig T-banering rundt bykjernen
stå ferdig. I)et året begynner også bygging
en av en nord-sør linje som vil gå gjennom
sentralbanestrasjonen. Siste brikken i I-ba
nenettet blir en østlig bane som vil gå i

halvsirkel fra sentralbanestasjonen til det
sørøstlige Amsterdam og tilbake til den ene
eksisterende T-banelinjen.

Mindre parkering

Tre enorme parkeringshus vil tilkriyttes det
te nye T-banenettet, hver med en kapasitet
på over 2000 biler. Ett er allerede under
bygging. De nye parkeringshusene skal gjø
re det mer attraktivt for reisende og pend
lere å sette igjen bilen utenfor bykjemen og
ta toget inn til jobb, forteller Dave van
Ooyen ved byens trafikkontor til N&M.

Samtidig vil antall parkeringsplasser på
gatene reduseres med over 7000, mens det
totale gatenettet tillatt for bilkjøring redu
seres fra 333 000 til 250 000 kilometer. l)et
vil ikke lenger finnes gratis parkeringsplas
ser. Prisen per time vil gå opp fra 4 gylden
til 10 gylden eller mer i 2005.
Ifølge prognosene vil disse tiltakene redu
sere antallet biler som ankommer sentrum
fra 185 000 til 139 000. Uten planen, vil
le antallet vært 200 000 i 2005.

Planen er vedtatt gjennom en folkeav
stemning, der 53 prosent stemte for. Men
bare 28 prosent av velgerne møtte opp. Li

Verdens miIjøviiitni
nistre jobber t( )I I l(

til å kunne hin(I1v ku—
maendringen.

N&IVI (Berlin): Ole P. Pudut ‘u’n

Påmiljøtopfilliøtel i lteiiiii lynl i)kIilndt

120 av verdens In ni enige (Iii i il .iin le
videie for å reilnseie ilsiipuiie iv cit så
kalte klinnigisseiw. t ,isstiw i,ii,,iIei en
kunstig oppv.irTiiiIig iv idkI lei,

lorhaiilliiigeiiesk,il k,ies inn ni
da avtall,iiideiie skil hh tiii’,e uiii en iv—
tale. En eventuell uvt.uie nei i kiuli nnnit ‘ii—

tuseiuskiitet, og vil gjelde tinn til 2010 eller
2020.

Men Ileue sentrale politikere og forskere
mener forhandlingene går alt for sent for
å hindre den kunstige oppvarmingen.

— Klimaet endrer seg nå. I)et slår profes
sør Dave Bennett fast. Bennett er forsk
ningssjefved l’Iadley-senteret i England, og
presenterte nye klimamodeller på møtet i
Berlin. I)isse modellene viser at tempera
turen på jorda øker med 0,2 grader Celci
us hvert tiår. Temperaturokningen ser iii til
å bli størst rundt Arktis, noe som km liii

Verdens miljovernministre møt
tes i Berlin, men klarte ikke å
sette en kurs som kan hindre
jordens klima i å endres.

til store endringer i regionen.

Får støtte

Bennett får støtte av Englands miljovern
minister, John Gummer. Gummer mener
klimaendringene blir merkbare allerede
om noen få tiår.

Bert Bolin, leder for ENs klimapanel
(IPCC), sier til N&M at det vil ta minst fem
år før forskerne kan ha klare bevis for at
(len kunstige drivhuseffekten er et faktum.

IPCC legger fram en ny hovedrapport i
slutten av 1995. Den blir det vitenskapeli
ge fundamentet for en avtale om reduksjon
av utslippene av klimagasser.

— Forspilt sjanse

Miljøorganisasjonene kritiserte utfallet av
Berlin-møtet.

— Dette var en gylden sjanse som gikk
tapt, var konklusjonen fra Climate Action
Network (CAN). CAN er en paraplyorga
nisasjon for miljobevegelsens klimaarbeid.

CAN mener de industrialiserte landene
allerede nå skulle gått med på å redusere
utslippene av karbondioksyd (C02), den
viktigste klimagassen, med 20 prosent fra
1990 til 2005. Men det var det nesten ing
en i-land som ville gå med på. Blant andre
Norge stod steilt imot. Li

Produsentlandet Tyskland og Nederland
har sluttet å bruke stoffet. Det går fram av
en ny rapport fra Nordsjø-sekretariatet.
Norges forbruk er på linje med Danmark
og Sverige.

Ifølge Landhrukstilsynet og Collett Kje
mi, har den norske bruken økt med over 20
prosent i løpet av fire år.

Sprøytemiddelet er meget giftig. Det
brukes ved produksjon av jordbærplanter,
prydplanter og frukt. Kjemiske stoffer som
«oppfører» seg som det kvinnelige kjonns
hormonet ostrogen er svært skadelige for
dyr og mennesker. De forårsaker kreft og
steril itet.

Til nå har det vært vanskelig å bevise
hvilke stoffer som er synderne, fordi forsk
ningen er på begynnerstadiet og antallet
stoffer er enormt.

Men i en artikkel i tidsskriftet «Environ
mental l-lealth Perspect>, slår tre ameri
kanske forskere fra Tufts-uni
versitetet i Boston fast at flere
pesticider, deriblant endosul
fan, har østrogenefflct på men
skelige celler.

I samme klasse som DDT

I 1995 blir det brukt 1,8 tonn
endosulfan i Norge, viser rap
porten fra Nordsjø-sekretariatet.

Stoffet brukes under han
delsnavnet Thiodan. Endosul
fan er det siste av de såkalte or
ganiske klorforbindelsene som
er tillatt brukt som sprøytemid
dcli Norge. Andre stoffer i den
ne gruppen er Lindan og DDT.
Disse ble brukt her i landet tid
ligere, men er nå forbudt.

Endosulfan importeres til
Norgeav firmaet Collett Kjemi.

Ostrogene ..blomstrer på
jordbærplantene i Norge.

— Vi har dokumentasjon på at det ikke
finnes hormoneffekter av endosulfan, sier
Karl Mindrebøe ved Collett Kjemi til NM.
Men han innrømmer at stoffet kan fremme
mutasjoner.

Mindrebøe viser til at stoffet ble god
kjent av ENs helseorganisasjon i 19Sf). I et
brev til Collett Kjemi skriver produsenten
l-loechst at endosulfan overhodet ikke har
østrogeneffekt på noe som helst organ.

Collett Kjemi ønsker likevel å finne al
ternativer til endosulfan.

— Det bekymrer oss at stoffet er giftig
overfor fisk, sier Mindrebøe.

Selv om norske myndigheter er klar over
at stoffet kan være svært miljoskadelig, er
det ingen planer om å kutte ut stoffet i Nor
ge før 1999, opplyser I,andbrukstilsynet.

Både Tyskland og Norge har hatt alvor
lige ulykker med endosulfan, med fiskedod
som følge. Li

Amsterdam satser kollektivt
I løpet av ti år skal antallet biler i Amsterdam redu
seres med 30 prosent. Det har folket selv bestemt.

Giftigjordbærmiddel øker kraftig
Bruken av det kreftfremmende sprøytemiddelet endo
sulfan øker kraftig i Norge. Amerikanske forskere har
nå påvist at stoffet har østrogendannende effekt.
N&M: Jens Petter Toldnæs

;•:
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Miljøvernministre ute av kurs

Amsterdams trikkenett skal suppleres med et effektivt T-banenett.
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Ny fiskeart
i Finnmark
Kraftutbygging har ført til
at den nye arten lagesild
fortrenger de tradisjonelle
fiskeslagene i Pasvikelva.

N&M: Jens Petter Toldnæs

Lagesilda ble første gang pavist i Pasvikelva
i 1989. Fiskearten har innvandret fra Ina
resjøen i Finland, og er na den domine
rende fiskearten i deler av vassdraget.

Universitetet i Tromsø ønsker nå å over

våke Pasvikelva, og søker Direktoratet for
naturforvaltning (DN) om støtte til arbei
det.

Tidligere var det ni fosser og seks større
stryk i elva. Ltter en serie reguleringer, i alt
sju kraftverk, er det i dag bare ett stryk igjen,
går det fram av søknaden til DN.

Dette har forandret elvas karakter, og
bedret kårene for den planktonspisende la
gesilda, som er en typisk innsjøfisk. Ørret
bestanden i Pasvikvassdraget opprettholdes
nå kunstig, ved hjelj) av utsettinger.

Truer mangfold og fiske

Universitetet i Tromsø påpeker overfor DN
at lagesilda fortrenger de stedegne fiske
stainmene, først og fremst sik, abbor, gjed
de, ørret og harr.

I tillegg til tap av biologisk mangfold, ut
gjør dette en trussel mot nærings- og
sportsfiske i vassdraget. Det årlige fisket i
elva har ligget på 25—tO tonn. Universitetet
i Tromsø betegner fiskemottaket i Pasvik
som et monsterbruk for lignende etable
ringer andre sieder i landsdelen. Ei

betaler regningen.
N&M: Ole P. Pedersen

Ni år etterTsjernobyl-ulykken, kunngjorde
Ukrainas president, Leonid Kuchma, at
landet vil stenge (le tre gjenværende reak
torene.

Energien som produseres ved Tsjernobyl
skal erstattes av et nytt gasskraftverk. Det
nye kraftverket koster to milliarder dollar,
ifølge nyhetsbyrået Itar-Tass. Men presi
denten krever det dobbelte fra Vest-Europa,
for å stenge kraftverket. Ukraina har ikke
penger.

— Tsjernobyl—ulykken forsvinner ikke.
Den forverrer stadig helsen til vårt folk, sa
Kuchma til Reuter. En eksplosjon og brann
i den ene reaktoren 26. april 1986 forårsa
ket enorme utslipp av radioaktivitet.

På et møte mellom 111 og Ukraina i

i1ril, lle laieiie oiii sIeI1f’,IIiII,Iv kraft—

verket (lIslLIlerl. El I har hurelopig ikke lo—
‘eI cikoiioiiiisk slcille til l)rosleklel.

Dårlig forfatning

I lolge en hemmelig rapport, ollen ti iggjort
i 11w Observer, er atornkraftverket i elendig
forfatning. Rapporten er overlevert FU
kommisjonen, og slår fast at risikoen for
nye ulykker ved atomkraftverket er stor.

«Pilarer som støtter den skadede reak
torbygningeri er i overhengende fare for å
bryte sammen», heter det i rapporten, som
videre forklarer at dette kan lede til en kje
dereaksjon, som fører til nedsrnelting av
nok en reaktor på atomkraftverket. D

DAG, FREDERIC,

KURT OG THORBJØRN!

SJEKK OSS.

MILJØRAPPORTEIII

1994 ER KLARffl_.

Tsjernobyl.reaktoren brenner. Blir verket endelig stengt i år 2000. 14
år etter den store ulykken?

Tsjemobyl skal stenge
Ukraina ønsker å stenge atomkraftverkel. i
Tsjernobyl. Men landet krever at Vest-[uropi

I

Mange fiskeslag i Pasvikelva er
truet på grunn av kraftutbyggingen.

z

Arbeidet med å gjøre selskapet vårt miljøvennhig og
sikkert er en kontinuerlig prosess. I den nye
rapporten kan du få nærmere informasjon om
hvor langt vi er kommet.

kb,,n

Adresse:

JA, TAKK!

D Jeg ønsker å få gratis tilsendt Statoils
miljørapport for 1994.

D Jeg ønsker å få flere eksemplarer av
rapporten. Jeg ønsker — stk. tilsendt.

Send kupongen til: Stabil, 4035 Stavanger
Merk konvolutten: “Miljørapport 94”

0 STATOIL I
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fl [i Naturvernforbundet er et
rart dyr. Annethvert år samler
det seg for å gå gjennom

menyen: Hva skal jeg spise
først og etterpå? Av hva skal

jeg forsyne meg mest og
minst? Drevet av en underlig

gonde følelse for at det kan
være en viss forskjell på biff og
kruspersille tar forbundet et
godt grep i spisekartet og
nedsetter et forberedende

utvalg. Servitoren venter talmo
dig på at landsmøtet skal uttale

seg.
Utvalget vrir seg i valgets

kval foran menyen som er
lengre enn et hvilket som helst
uår: Skitne produksjonspro

sesser, stinkede avfall. kjemi
kaller i kø, kverket livsmang

fold, surt vann, utpint jord,
opphetet atmosfære, bilkøer,
trakk i Jotunheimen — trekk
pusten — etc etc! «Vi kan ikke

gå løs på alt, heller,» var det
en klok og nedslitt femtiåring
som sa en gang: «Vi må priori
tere! — Ellers dør vi snart av
infarkt!»

Og landsmøtet — kanskje det
var 11975— prioriterte, Etter
mye intens frustrasjon, for ikke
å snakke om papirforbruk
kom man, etter lang tid i
ulendt terreng, fram til enighet
om ti overordnede hovedsaker.

Ti saker som omfattet alt.
Bortsett fra avrenning fra

landbruket på Jæren, som man
etter opprivende debatter
hadde klart å velge bort. Og
så: Etter ars arbeid og kasser
med utredninger, strukturde
batter, arbeidsprogramdebat
ter, arsplandebatter, hand

8 NATUR & MILJØ 3.95

lingsprogramdebatter, organi
sasjonsdebatter og mye annet
i samme gata, nadde forbundet
11991 fram til en prioritert liste
over arbeidsoppgaver på tre
punkter: Biologisk mangfold,
forbrukerrettet miljøvern og
energi/økonomi. Jaha. Men
handler ikke disse tre korte
punktene egentlig om alt?
Noen var i tvil og garderte i
1993 med et fjerde punkt
»samferdsel», for åvære helt
sikre på at vi virkelig hadde

absolutt alt med pa menyen.
I rundt regnet tjue år har

Naturvernforbundet sittet svett
i nakken under servitorens
arrogante og patatt tålmodige
blikk i forsøk på å prioritere. Vi
har engasjert tusenogfire
mennesker og slitt ut sju Rank
Xeroxer. Etter en så omfatten
de jobb for om mulig å få
lempet et aldri sa lite persille
blad ut av spisekartet, uten a
være sikre pa om vi har lykkes,
føler jeg personlig et behov for

å lene meg tilbake, og lett
avslappet til hele greia, si til
kelneren: Ja takk, gi oss rub
bel og bit!

For er det ikke slik at i virke
ligheten — utenom landsmøte-
salen — handler naturvernet om
alt, og det meste samtidig. Hva
er da poenget med å jobbe så
drablig for å få sektorisert det
som av natur er sektorovergri
pende? Rangere deler som
virker sammen i en helhet?
Natur og miljovern er et konti
nuum vi kan komme inn til
gjennom utallige dører. Så la
oss holde dem apne og ikke
bruke all verden av krefter pa
åfinne ut hvilke dør vi skal
lukke igjen i år. Og la oss i
hvert fall ikke lure oss selv
med fikse formuleringer til atro
at vi har prioritert, nar vi allike
vel drar hele lasset med oss.
Men mà vi absolutt prioritere,
så foreslar jeg vi gir topp
prioritet til Herman Wildenveys
første linjer i «Nyinger’:

«Disse vers er ville vekster i
en sommer drysset hen,

hver gang gleden over livet
var mig sterk og nær og ny.»

Arild Adnem

NYHETER

N&M:Jens Petter Toldnæs

I forrige NM hevdet tidligere
sentralstyreinedlem i Naturvern
forbundet, Trygve Norinan, at by-
folk er mistrodd i miljovern
spørsmal. Norman mente ogsa at
stØrre pengeoverforinger til orga—
flisasjonen hindrer profesjonali
seringen av sekretariatet i Oslo.
Trygve Norinan trakk seg fra sen
tralstyret i Naturvernforbundet et
ter at han fikk flertallet mot seg i
saken om avlonning av sekretari—
atets nye administrasjonssje[

— I likhet med mange andre i
organisasjonen som jeg har snak
ket med, kjenner jeg meg overho—
det ikke igjen i det Trygve Nor
man beskriver, sier Ruud. I lun
påpeker at det er mest byfolk i sty
ret og at Normans uttalelse derfor
blir underlig.

— At flertallet i sentralstyret har
en dyp mnisiro til byfolk, betegner
jeg som tøy.

Ville skjære ned

Ruud er også uenig i Normnans
pistand om at organisasjonen
motsetter seg en videre profesjo
nalisering av sekretariatet.

— l-lvis det gjelder saken Ni
man gikk pa, så hadde dette ned
et konkret lonnssporsrnål å gjort,
ikke profesjonalisering generel

Ruud synes ogsa det er litt at
slik kritikk kommer fra den enes
te i sentralstyret som har gitt inn

for å kutte stillinger i sekmetn iiiel

— Trygve Norman vil le si myke
de to stillingene ved ltarenishavs
kontoret i budsjettet. I imgei ti idie
har gått inn for slike nedsl’a’
ringer, sier hun.

NNV er ikke enig i alt

Ruud ønsker ikke et Naturvern
forbund der aller er enige i ett og
alt. 1-lun vil ha en uensartet med
lemsmasse.

— Naturverforbundei må aldri
bli en religios bevegelse der alle er
enige med hverandre. Vi liii vare

en demokratisk organisasjon, der
de som brenner for in)C, kan job—
be for i få gjennomusiag i i det.
Men da må vi ikke gå nmndt i inis—

tro hverandre, sier hit i,.

Feil om byfolk!

t’.ormans uttililsti i i I tyli ilk og
mitiljeivern, har i igsi ti kL leren i
NI atu i-ve mii i il i I s I . re 13 ts—

Fiavskontor, Itenit Aaspi tid, tungt
for brystei

—‘l’ms’gs’e Ni i 111,111 I i ‘uker å
sl<al3e ski I 1(1 i ti si I i finnes.

Je lial selv bi1 immL’’,IL’iL,lrlen i
m33itt I is i l’t’i i, i iii li i \‘i’rl3am—

F3eirleI liii i Siiii liii i’ iiiimmst
lilr’ nii’s,iiii.iiIi,i itti byfolk
Solil inid i 1k ii,i liii lsi’mie, sjel

i\isji il

ni I i iii i vis Nolu

iiini ti iiiisiiiiit’if ilI for ek—
srmiipu’I ii’,leiijlitil,iii, iii l3an
itiifiilii’ l,iiiui’,iiiuuil illse li—
itiiisli,iv’,I, iii il,

Vi gjiti In Iii ililien vi er

— Tøy om naturvemere
Nestleder i Naturvernforbundet, Siv Heidi
Ruud reagerer på Trygve Normans uttalel
se om at byfolk mistros i naturvernet.

i

AcerPower 575 Mukiinedia PC
— Intel Pcntium 75MHz mikroprosessor, oppgraderbar

— Acer CD-ROM (E-IDE) og AcerMagic lydkort m/ høyttalere

- MS-DOS 6.2 & Windows For Workgroups 3.11

— PCI LocalBus grafikkaksellerator kr. 13.450,- eks. mva.
— 8MB R.A?vl, 540MB hard-disk (E-IDE) (kr. 16.543,- inkl. mva. — uten skjerm)

Naturvernforbundets nestle
der Siv Heidi Ruud er uenig i
at sentralstyret mistror byfolk.

ACeR (i
Et sterkt navn på PC!

Nå viser våre distributorer og partnere sine muskier!
Distributører: MD-Distribusjon: Oslo til. 22 09 50 00 — Jokob Hatteland Instrument: Oslo til. 67 58 04 85; Nedre Vats til. 53 76 31 00

Acer Qualified Partners: Control Data: Oslo til. 22 89 23 89; Trondheim tif. 73 92 21 44; Tromsø/Fønix Data tif. 79 68 09 45 — UNIC Nettverk: Bærum til. 67 52 96 00;
Stavanger tif. 51 53 95 30 — Merkantildata: Oslo til. 22 09 50 00; Tønsberg til. 33 31 98 75; Stavanger til. 51 66 66 80; Trondheim til. 73 53 1770



Helene Bank svarer på dine miljøspørs
mål. Skriv til Natur & Miljø, postboks
2113 Grünerløkka, 0505 Oslo. Merk
konvolutten «Helene Svarer))

Gammelt tøy

lvji kan man gjore ined gammelt toy som

ikke kan selges pa nytt, og hva skjer med
slikt toy nar det leveres til li lL og Frelse—
sarineen ?

Nils Borchgrevink, Oslo

I)et vikt is’s le er a b ‘11(111(111’ klerne bra slik at
de var(’r l(’ng(’r.

Nar de orang’ slengbuksene fra ungdom—
nu’, i ikke h’nger brukes, kan du levere dem til
‘n bru kt kla’rbu I ikk. I ‘å denne 111(1 len kan

slenghuksa kanskje ta et nytt liv, pa en ny
ungdomii i Jesthunwr.

(111 og Iretex mottar helst bare
brukbare kker. De klarmte .çom ikke kan
selges videre, kastes. l,r ble noe av det
ubrukelige tøyet hos Fretex m-evet opp og
In ukt som 1)41 i tepper. I dag lager liv—
iex pussejiller til industtien av odelag—
le botninullspla.g.

I )et er ikke uproblema t isk og heller
ikke lonnsomt å n’sit-kulere tøy, siden
kla’rne er laget av mna ngi forskjellige
stoJjtypet og dette krever en omJåtten—
(å’ sortering.

Kildesortering til besvær

I min kommune er det startet et opplegg
for kildesurtering. Dunkene til dette opp
leggel er veldig store i forhold til (le det vi
har behov kr. Enslige og minstepensjo
nister produserer ikke like mye soppel som
en stor familie! I Ivorfor er det ikke mulig å
la spesialordninger, der naboer kan dele
dunker. Siden jeg tar rniljoansvar og skaper

mindre avfåll, bor jeg vel ogsa betale lave—
i-e renovasjonsavgitt?

Karin Nilsen

Ifølge foru rensningsliven, er det kommunene
som skal singe for in usa mling av forbruksav—
fall. SF7 (Statens jorurensningstilsyn) gir
la’n miii u m ‘n e veile lning ig informasjon om
mii tilige løsninger innen/ar kildesortering, men

og /eihng. I )etjor er det viktig at dii ti r la’n takt
med thit konitniuiie ogJorniidler Inte tanker og
erfaringer. Løsningen med (t dele limker er

I løpet av kort tid skal all’ utgi/I’n’ til kom—
munenes utgifter til a (‘1(1 llsls ‘li i ti liii g lekkes
av forbrukerne. Da blir det du og jeg som ma
betale kostnadene for i’ïns’ I,’ ‘III??? uui’us sytein.
I )a vil (IL’ l,’anskje ogsa bli niet li’ liii’ overfor
vare ønsker og behou’

Gran i komposten

I hagen min har et’, Cli 1(1 iI l. som gir

en del stro ved klippi ng g j’mm mil ing. Kan
dette stroet brukes til lo, ump ‘i ii ig over

blomsterbed vinterstiå, ,llci liii let for sum
p1 I-verdi?

Thorleif Jnkohsnii, Nordfjordeid

A bruke gniuistto er u’auligu us kl,’ us’ problem
for komposten, så lemug’ nulu kl,’’ 1’, ul,’em altJom—
store mengder. ål)’’ g???? i l’’muj’su’ii liii gi en
litt surere jord, uuteui fot l’omu/ost’i ing’?? betyr
ikke (lette noe. l!i’is du u’elg’i i kalle, nu) du
ikke kalke for iuu’’, fordi li liii gi ‘mi basisk
kompost. ku ltisisl,’ I,’ uuip st li ‘pi lul,’teriene
som står for ui’lbru’tiui’5’’u i l,’iuu,’st’ii. I)a er
det bedt’ å la l,’onipnt’mu ‘ar’ litt Sili. 1)ui kan
ltelk’r kalLe tiår l’oniptst’ii bnul,’’.s i li,i’’it.

Blybatterier samles inn

ttatterihrmnsjeim, gjennom AS Itatteri—
(tur, har forpliktet seg til i samle

inn og gjenvinne 95 prosent av bly
hatteriene som brukes i biler og bå

[)ette betyr at din forhandler av
batterier vederlagsfritt skal ta imot
brukte blybatterier. Bly og blyfor
bindelser er et betydelig miljøpro
blem, og kan allerede ved små kon
sentrasjoner være giftig for planter,
dyr og mennesker. Levér derfor alltid
blybatterier der du kjøper nye!

Helene
Svarer

.

,‘otl.

i ter.

de pålegger ikk’ kom m nnene li vi lke løsninger
somit skal velges.

Siden kommunene ikke har så mye (‘rio ring
in i I’tt kildes irtering, blir det n ‘k noe piom ‘ing

0
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SJARMØR PÅ
RANDEN AV..
UTRYDDELSE

I hele Norge er det bare hundre fjellrev igjen. Likevel
betegnes den ikke som truet av myndighetene.

N&M: Tom Schandy

I

v.
...
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smågnagere hovednæring. I)et ser

lilctisk ut som om f]ellreven er skapt for å
klare to smågnagertopper. Den blir født i et
smågnagerår og skal leve lenge nok til å
kunne reprodusere seg i neste toppår som
norinah faller tre til fire ar senere. l)ødelig
heten er høy, men fjelireven kompenserer
ved å produsere mange unger nar den forst
har sjansen. I et toppår er kulistorrelse på
åtte til ti unger ikke uvanlig, lhrteller Strand.

I nkelte ganger kan imidlertid gnagerne
utebli, men normalt klarer fjelireven slike
bomar. Smågnagertoppene varierer gjerne
fra område til område. I den foreslåtte na
sjonalparken I orelhogna lenger nord faller
som regel toppåret like for eller like etter

Dovrefjell. I gamle dager fantes fjellreven
også her. I)en forplantet seg i toppår — og
når bunnåret kom, var det teoretisk mulig
for dyrene å vandre over til I)ovrefjell og
utnytte smågnagertoppen der til enda en
reproduksjon.

— Dette skjer ikke lenger — dessverre, sier
Strand. Dovrefjellbestanden — og de øvrige
hestandene i Norge, er nå så oppsplittet og
isolerte — at det i liten grad foregår van
dring mellom områdene. Dermed kom
mer hestanden inn i en ond sirkel. økt dø
delighet på grunn av matmangel fører til at
etablerte fjellrevpar brytes opp. I små be
stander får tilfeldigheter større betydning.
I et kull på Dovretjell var det for eksempel

fem hanner og ei tispe. I Ivis denne tispa
dør på grunn av inatmangel i et hunnår,
betyr det null fremtidig reproduksjon. Sli
ke isolerte hestander sliter selvfølgelig også
med innavl.

Aktiv forvaltning?

— I Ivordan skal vi redde fjellreven?
— Artsfredning og opprettelse av nasjo

nalparker har i hvert fall ikke hjulpet. Vi er
nødt til å vurdere forvaliningstihak med
mer fres over, uten at vi foreløpig vet hva
det konkret vil innebære, mener Strand.

I løpet av året skal Strand gjøre en si
mulering av fjelirevbestanden det vil si
utrede artens muligheter til åoverleve un
der forskjellige forhold. Før han har gjort
denne grundige analysen, vil han nødig
komme med forslag på konkrete tiltak.
Svenskene har huret inn norske fjellrever i
dyreparker. 1-lensikten er å avle fram en be-
stand som eventuelt kan brukes til å reko- -

lonisere skandinaviske fjelirevlokaliteter.
Svenskene har også gjort positive eksperi
menter med støtteforing av fjellrev.

Strand er imidlertid betenkt.

— Støtteforing kan trekke til seg rødrev — og

øke faren for overføring av skabbsmitte.
Dersom den norske fjellreven får skabb,
kan det bety kroken på døra. På den annen
side er situasjonen nå så prekær at vi kan
skje ikke taper noe. Uansett må vi gjøre et
eller annet for å sikre at fjelireven overlever.
Noe annet ville være en fallitterklæring, sier
Strand og krysser fingrene for fjellets stor
sjarmør.

ADOPTERER
FJELLREVEN
I Naturvernåret 1995 har Natur
vernforbundet gjort fjelireven til sin
symbolart. Ved å trekke fram fjellre
vens skjebne som eksempel, ønsker
organisasjonen å tydeliggjøre trusse
len mot mangfoldet i naturen i
Norge.

Naturvernforbundet ber om at
fjelireven blir klassifisert som «truet»
og vil ta initiativ til en redningsak
sjon. Dette arbeidet må ifølge orga
nisasjonen omfatte både strakstiltak
for å holde de få gjenværende dyre
ne i liv, og forskning for å finne år
saken til at fjelireven er i en så utsatt
situasjon. LI

ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

.

bIPLomIS

øke din miljø-’
kompetanse?

Kraft Freia Marahou- Videreutdanning i

“MiljØ- og energiteknikk”
Et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og

Høgskolestiftelsen pa Kjeller

Fokuserer hl.a. pa tverrfaglige miljøanalyser som (miljØ)konse
kvensanalyser, risikoanalyser, internkontroll (HMS). miljørm i
sjoner og tekniske mi1janalyser.

Studiet er på 20 vekttall over I ar (heltid) og kan innga i en
cand.mag. grad. Målgruppen er ingeniører, siv.ing. mv. Ogsa
andre med relevant utdannelse/praksis kan søke.

Utdanningen kvalifiserer for jobber både i bedrifter,
kommuner og statlige institusjoner. LLcrerkrefter hentes fra
fagmiljøer som er blant de freniste på sine omrader.
Undenisning pa Kjeller (ca. 20 min, fra Oslo sentrum)

Søknadsfrist 1. juli 1995.

ønsker du mer informasjon, så ring eller skriv til:

Høgskolestiftelsen på Kjeller
Fetveien 1, 2007 Kjeller. Tif.: 63 Xl 95 22

Sporveien har alltid
grønne ruter

Som du sikkert vet, betyr grønne ruter at prisene er

rimeligere enn normalt. Men grønnfargen symbolise

rer også miljøvern. At det å reise kollektivt
ver vi neppe forklareer miljøvennlig behø

deg. Men har du tenkt over hvor sam

funnsøkonomisk kollek- tivtrafikken egentlig er?

Derfor vil du alltid reise på grønne ruter enten

du velger buss, bane

eller trikk. (:AS Oslo Sporveier

I 6 NATUR & MILJØ 395



I juni skal miljøministrene fra nordsjølan
dene prøve å bli enige om tiltak som kan

bedre miljøet i Nordsjøen.

N&M: Jon K. Berg

I midten av juni samles ministre fra de alle
iiorclsjo—liiideiie i Eshjerg for 3 diskutere
forurensningen i Nordsjøen. Nordsjo—av—
talen fra 1087, mccl senere tillegg, skal for—
handles pi nytt. M inistrene har tidligere
blitt enige om «i redusere utslippene av .17
miljogiltei og næringssaltene nitrogen og
foslor med minst 50 prosent innen dette
arets utgang. Dette har de ikke lykkes helt
mccl. Blant annet har mmge land, inklu—
dcii Norge, problemer med a fa ned nitro—
genutsi ippene fra landbruket og kommu
nene. De vil bare reduseres med 20 til 30
prosc’nt, og ikke 30 proseit, SolTi var malet.

Nitrogenutslipl) i store mengder skaper
overgjodsling — kanskje det største proble
inet for kystsonene i nordsjolandene.
Oveigjodslingen fører til oppblornstring av
gifïige alger, og mangel pa oksygen i van
nei. Blant annet langs Sorlandskysten blir
overgjoclslmgen stadig verre, i følge Statens
forui ensn ingsti lsyn (Srl’). Algecloclen i
106$ settes i sammenheng med økende ut
slipp av næri ngssal ter.

Miljogiftene

Utslipp av miljogifter fra alle nordsjo—lan—
dene finner uheldigvis veien til norskeren
na og hoper seg opp i bunnseclimentei-,
bunndyr og fisk. Dermed rammes Norge i
særlig grad. Kystomradene er spesielt sår-
bare tor niiljøgifter, f’ordi det ofte er lite ut
skifining av vannet lier, og fordi utslipps—
kilden som regel er pa selve kysten.

Det er en rekke typer mil jogifter som
havner i foiclsjoen. En rapport som ble la
get fir nordsjolandene i 109 I (<>North Sea
Qualiiy Status Repori 1003») viser blant
annet at de na lorbudte siollene DDT og
PCB fortsatt finnes i sa store mengder at de
kan true selbestanclen. PAI-I tilfores i uante
mengder fra oljeplattforiner, industri og
trafikken, og forer til okt hyppighet av le—
verkref i, og nedsatt vekst hos musl inger.

lilforslene av miljogifter til norskekysten
er først og fremst knyttet til industri i norske
fjorder. Disse utslippene har imidlertid blitt
redusert de seneste arene. Men vassclragene
pa Sør- og Vestlandet fører med seg bety
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del ige mengder iniljogi ber fra andre euro
peiske land, ifølge Naturmiljøet i tall 1004.

Kysten forsvinner

Kystsonene er utsatt f’or utbygging og cr0-
sjon. Fritidsfasiliteter, turisme, havneut—
bygging, militær aktivitet, industri og bo
ligbygging er noe av det som reduserer
leveomradene for mange arter i kystsone
ne. I Nord-I uropa er en tredjedel av kyst
områdene tatt fra naturen siden slutten av
forrige arhundre.

Flvedeltaene er spesielt utsatt. Vade— og
vannfuglei bruker cleltaene til hekking og
søking etter mat. Spesielt viktige er delta—
omradene som rasteplass under trekket var
og høst, I Møre og Romsdal fantes tidligere
omlag 60 store eller relativt store elvedelta
er. Massiv nedbygging av slike lokaliteter har
fori til at det bare er fire—fem deltaer om er
noenlunde intakte, ift3lge Naturmiljøet i tall.

115 elvedeltaer i Midt- og Vest-Norge er
totalt 86 prosdnt av landarealet bygget ned
eller utnyttet til intensivi jordbuk.

Uvisst

I tillegg til miljogifter og overgjodsling, vil
ministrene som møtes i Fsbjerg blant annet
ta for seg oljeutslipp fra skip og oljeplatt
former, radioakiivitet og fiskeriene. I det
siste har det blitt okt oppmerksomhet om
arter og deres leveoinrader, og det ventes at
nettopp dette temaet blir viktig under
Nordsjøkonfi.’ransen, ifølge radgiver Ragn
hild I<rosshavn i Milj overndepartementet.

Det er imidlertid uvisst om miljoininis—
trene klarer å enes om skarpere maI enn i
dag. Sterke næringsinteresser vegrer seg for
å begrense utslippene. Det samme gjør
mange kommuner. In del vestfoldkoin
muner har statt hardt p3 for a slippe i byg
ge renseanlegg for kloakken.

Sa langt har kommunene lykkes. I april
i år utsatte miljøvemnminister fhorbj ørn
Bemntse n vedtaket om kommunale rense
anlegg i ytre ()slof]orden. Crunnen var at
en del forskere er blitt usikre pa effekten av
rensetiltakene.

Pa de nest>’ to sidene vil vi .se at bru—
rensnin’5’en av haven>’ .kaper problemer
for l:ystsoner over hel>’ verden.



KYSTER I FARE
Verdens befolkning søker til
kystene — som raskt ødelegges.
N&M: Bjorn Sletto

USA og Mexico
De seks ulvene som munner ut i Chesa- - —

peake Bay like sør for Washington
er alle svært forurenset, og det har
ført til at dyre- og plantelivet i hukta har gatt
sterkt tilbake. Ved utløpet av Elizaheth River er vannet så i -.

forurenset av avfall fra kneosotindustnen og andre fa
hnkker at fisken dør av kreft og apne sør, I delstatene
rundt Cliesapeake Bøy har 60 prosent av vatmarkene

4 blitt drenert, noe som fører til at elvene bærer med seg -

mer leire som sedimenteres langs hukta og langsomt
kveler veget sjonen. I USA sett under ett, har 54 pro
sent av skalldyrb rnkerie blitt midlertidig stengt av hel
seniymuiighetene pga. for høyt innhold av tungmetaller og
andre mrljøqiftor. E X I

Men kanskje mest alvorlig fra et økologisk synspunkt er
diener ngen av Evorql,mdes. ferskv.innsurnpune i Florida Mer
enn halvparten av dette unike ekosystemet har forsvunnet si
den rlreneringen begynte i 1909, og saltvann truer na med å
innfiltrere sumpene. I likhet med østkysten av Mexico og den
amer kanske delen av Mexicogulfen, der kanalbygging og urba- M E
nisr’r ng har ført til at halvparten av kystvatmarkene har forsvun- A Mnet. par Everglades en usikker fremtid i møte. -
Mellomamerika
I Mellomamermka er det meste av høylandsskogen allerede forsvunnet, og na ryddes
mangrovene til fyringsved og for å gi plass til rekeanlegg. Resultatet er at Guate
mala mistet halvparten av mongrovene mellom 1960 og 1985, I Panama har 400
kvadratk lometor mangrover forsvunnet per i dag. I Honduras, der oppdrettsreker
ria er landets tredje viktigste eksportartikkel. har mer enn halvparten av mangro
vene langs kysten blitt ødelagt siden 1950: 8000 hektar av disse er na oppdretts
anlegg, Denne ødelecjqelsen av mangrovene har ført til en katastrofe for kystfisket,
som er avheng g av gyteplassene i mangrovesumpene.

Canada
I Canada er det bare områdene rundt de spredte bykjernene, særlig Van
couver på Stillehavskysten og Ottawa, Montreal og Quebec City ved St,
Lawrence River i øst, som har fått erfare de negative virkningene av ur
banisering, For eksempel er 90 prosent av vatmarkene ved Vancouver blitt
drenert, Som følge av denne utviklingen har sentralregjeringen og pro
vinsene na vedtatt noen av de strengeste miljøforskriftene i verden for å
beskytte de fortsatt uberørte vatmarkene og kystomradene.

Nordsjøen og
norskekystem
Se siden foran

Vest-Afrika
I det vestlige Afrika er det sælig dambygging og

intensivering av jordbruket i elvedeltaer som ut
gjør de største truslene mot kystområdene.

Bare i Vest Afrika, der noen av de største
elvene på kontinentet finnes, ligger 114

damprosjekter på planleggrngsstadi
‘, et. Flere demninger er allerede

bygget, blant annet i Niger, Nie
ria, Ghana og Togo. De ble opp

ført for å regulere vannmengden
i elvene, men har i stedet ført

til økt sedimentering og økt
erosjon av elvedeltaene.

I Vest-Afrika finnes ogsa
noen av de største mangroveskoge

ne i Afrika. i et belte fra Senegal til
det nordlige Sierra Leone, og
langs Nigerdeltaet. Bijago-øygrup
pen i Gumnea-Bissau er bevart sær
lig takket være bijagoene, men nå
har regjeringen og utenlandske in
vestorer kommet med planer om

turistutbygging på øyene.

Det sørlige Afrika
De viktigste kystomradene fra et øke-
logisk synspunkt i det sydlige Afrika, er
lagunene i Namihia og Sør Af ) og
mangrovene og Zambesi-delta -
samhique. Zambesi-deltaet er pa hele
1300 kvadratkilometer, der Lozi-stam
men enna lever i takt med de arlige
oversvømmelsene. Litt lenger syd, i det
nordøstlige Sør Afrika, ligger St. Lucia
Game Reserve. Denne nasjonalparken
var opprettet i 1897 og omfatter 370
kvadratkilometer av de mest produktive
kystvåtmarker i det sydlige Afrika. Den
ne parken er nå truet av økt jordbruk-
aktivitet.

Det
østlige

Afrika
I det østlige Afri

ka er kystomrade
ne stort sett ube

rørte. av større
industri-og jordbrukspro

sjekter særlig på
grunn av de indre
krisene i Sudan
og Etiopia. Men
en av de viktigste

kystvotmarkene i
omtadet, Tana (jul

taet i Kenya, er nå
truet ,iv en gigantisk
risfarm. Denne skal

omfatte en tredjedel av deltaet
/ og vil bade forstyrre den økologis

ke balansen i våtmarken og fordrive
de lokale stammene. Tana-deltaet utgjør

et komplisert nettverk av sanddyner, man-
graver og gressmarker, og er det eneste av
sitt slag po den afrikanske østkysten. Tasmania

På Tasmania har
fiske- og skjelloppdrett tatt seg kraftig opp det siste tiaret. Få studier har
blitt gjort av de økologiske konsekvensene av denne omfattende utbyg
gingen, særlig med tanke på spredning av sykdommer mellom anlegge
ne og forurensning av kystfarvannet Forskere frykter også at vannet fra
kloakkanleggene langs Derwent og Huon-elvene inneholder for store

- ringen og hytteeiere på Tasmania. ogoprettjew-

Gulehavet
Gulehavet mellom Korea og Kina er et typisk eksempel. Fol
ketettheten Lirigs Gulehavet på Kinakysten var i 1989 pa 312
mennesker per kvadratkilometer: innen ar 2000 vil dette ha
steget til 374 For å holde tritt med denne industri- og fol
keveksten, ryddes 3400 kvadratkilometer av kystlinjen langs
Gulehavet i Kina hvert år. Hvert ar slippes antakelig 1400
tonn tungmetaller og 24000 tonn olje direkte ut i Guluhavet.

Nord- og vest-Australia
I Australia er mmrngroveskogen p vest- og
nordkysten under modeiat press fra eien

domsapekulanter. selv om befolkningen
her bor for spredt til a skape slike

problemer som dem vi ser i Asia.
Det ligger ogso flere nasjonal-
parker langs kysten i Australia,
deriblant en av verdens stør

ste og mest impone
- runde, Kakadu Nstio
- nal Park i Northnmn

Territory. I dag er parken truet av
ville griserog mimosa-busken, to fremmede ar
ter som er vanskelige a holde i sjakk og som
kan bidra til aodulnqge den økologiske bmilansen
i par ken. Det er ogsa sterk motstand mot den
planlatjte rmingruvun ved utløpet av Magela

Creek.

‘ New Zealand
A fa til den rette balansen mellom be

s—/ varing, industribruk og rekreasjon erogsa
rlet største problemet for New Zealand. The

Q ueen Chamns-lovgivningen garanterer øybefolkningen
tilgang til en stripe pa 20 meter over høyeste vannmer
ke langs hele kysten, men denne lovfestude ferdsels
retten har i seg selv ført til problemer. I visse omrader er
tilgangen pa reisende sa stor at det har ført til økende
erosjon og forurensning. Det pagar i dag en debatt om
å tillate økt utbygging av oppdrettsindustrien pa be
kostning av turismen.

- USA

— CANA[

Middelhavet til 260 millioner årlig. Men til tross for langt sterkere i Middelhavet enn ellers i En av disse er Tyrkia, som bare savidt
Nettopp Middelhavet er et av de ver- disse skremmende prognosene, har Europa. I Spania har urhaniseringen av har begynt å bygge ut sin turistnæring
ste eksemplene på den ødeleggende gruppen pa 18 land med jurisdiksjon kysten foregatt helt uten kontroll, og har og som derfor ennå har hevart relativt
virkningen av ukontrollert turisme, for- over Middelhavet ikke greid a bli eni- ført til alvorl g forurensning og tap av na- mangø kystomrader i sin naturlige til
urensning og urbanisering Ifølge ge om et effektivt maritimt regelverk turlige sanddyner, som utgjør en viktig stand. Og lenger vest, i Frankrike, ‘mr
World Resources Institute vil befolk- og kontrollapparat. beskyttelse for kyststripen. den rosa flamingoen (Phoeniocopterus
ningen pa Middelhavskysten øke fra Siden det bare erbegrenset hvor mye Men selv om de aller fleste våtmar- ruber roseus) gjort et fenomenalt co
81 millioner idag til 170 millioner innen vann som slipper gjennom Gibraltar- kene i Middelhavslandene har blitt dra- meback og blitt selve symbolet på
2025, og antallet turister vil fordobles stredet, blir virkningen av forureningen nert, er det enkelte suksesshistorier. fransk naturvernpolitikk.

USA

CO

østersjøen
østersjøen ligger ikke fullt så dårlig an som Middelhavet, men også her er
situasjonen alvorlig. Den største syndebukken
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Miljøbyen Fredrikstad har satt seg som mål mot
år 2000 at sykkel som transportmiddel skal økes
vesentlig.

Glommastien er et ledd i denne satsingen, og vi
kan tilby alle som liker å gå eller sykle 35 km
gang- og sykkelstier mellom Fredrikstad og
Sarpsborg på begge sider av elva.

Vi inviterer alle til å delta i Glommaåpningen
søndag 11. juni.
Du kan velge om du vil gå eller sykle, om du vil
ta kort eller lang løype.
Mye spennende vil skje denne dagen.

Grunnvannsforsyning, avfallsdeponier
og forurenset grunn

V/løser miljøproblemer /jord, fjell og grunnvann

NOTEBY
‘‘ NORSK TEKNISK

BYGGE KONTROLL A/S

RADGIVENDE INGENIORER — MRIF
Et firma i MuItconsult-gruppen

Wdm. Thrdnesgt. 75 Postboks 9810 Ila, 0132 Oslo
Telefon 22 20 41 00

Avdel ingskontorer:
Fredrikstad, Skien, Kristiansand, Stavanger,

Bergen, Trondheim, Tromsø
Velkommen til Fredrikstad!

Miljøbyen
Kristiansand

Miljøsatsing har gitt resultater:

Busstrafikken økt med 30% og sykkeliratikken
med 20% pa 2—3 ar.
Godt hadevann i Otra og
Kristiansandsijorden fra 1995
Kildesortering av papir/papp og bioavfttll i alle
husstander fra 1995

Ufordringer mot år 2000:

Styrke hysenteret og hydeissentra
* Bærekraftige lokalsarnl’unn

Byestetikk
* Mil jØvennlie holdnimzer i befoIknint,

iueringsliv og ollentlig lorvaltnmg

For
Renovasjonsselskapct for
Kristiansandsreionen

RKR — Interkommunalt renovasjonsselskap
for kommunene Sogndal, Sogne,
Vennesla og Kristiansand.

RIKR bygger ut og skal drive Stolhcia
avfallsanlegg, som vil sti ferdig første
kvartal 1996. Anlegget vil bli Norges mest
moderne avfal Isan legg og vil bI .a. bestt av
mottaks- og sorteringsan legg for avfall,
samt et lukket komposteringsanlegg for
behandling av avlopsslam og bioavfal I i
separate produksjonsl injer. Dette anlegget
vil ha en helastningskapasitet p i overkant
av 20.000 tonn slam og avfall pr. r.

moos mAsKin

I
.14

rniiTø—
helter

Postboks 1146- N-1702 Sarpsborg
Telefon 69 12 95 40 - Telefax 69 12 95 22



T ida hadde gatt fra
fiirstc gongen eg
lovte Daniel, pa tre

og eit halvt ar, ein oveniat—
tingstur i (,uds frie natur.

Det var rnidtsomrnar.
Varmeldi nga var ikkje av
dci eller beste, men tida var
ikkje inne for å diskutere.
Det var ikkje noko fristan
de å skuffe han igjen.

Med oppladinga av alt som skulle vere
med av potetgull, sjokolade, spade, trille
bar i plast, sovaposar og liggeunderlag, så
vart ikkje reisemalet sa vanskeleg. Det mat
te hli ein plass ikkje så lange biten fra ve—

Vel fram mc var det herre a korne i gang.
lkkje noko pause nei, pappa! Fram med
liskesakene. «lorferdeleg kor seint det var å
montere den fiskestanga da! Sluk! Kva er
det? Ma vi ha det da? Spinner?. . . », det
gjekk faktisk litt i surr no. Mcii om det sur
ra litt, så var det iallefall ingenting å seie på
innsatsen, I yren hadde så dårleg tid at før
ste kastet aldri nadde lengre enn to meter
bak han. Neste kast kjem heilt opp på sida
av han og tek eit godt tak i rykken pa ull
gensaren min. Joda, fisketur er morosamt!

Sa set vi opp teltet. kg monterte fiher
stengene og han skul sette dci inn i teltet.
I )et var lettare sagt enn gjort og fyren vart
meir og meir irritert over at ein så enkel
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ting skulle bli så vanskeleg. Men to karar
arbeider betre enn ein, vart vi einige om, og
på den måten kom teltet opp.

I det dci siste pluggane vart satt i jorda,
kom regnet. Vi baksa med oss det meste av
pikk-pakket vart innafor teltapninga, og
hadde akkurat fatt av oss stovlane då det
slutta å regne. Så var det å bryte seg fram
mellom haugen av kle, soveposar, sekkar,
med meire, få pa seg stovlane og kome seg
Lit igjen.

Vi hadde tatt med oks slik at vi skulle lage
OSS eit hål i vannkanten og grille litt pølser.
Alt rundt oss av brennhart materiale var vått
og no såg eg at min erfaring og ktinnskap
om det å finne breimbart materiale blant alt
det våte, skulle kome til sin rett. Vi måtte gå
ein tur inn i skogen og finne litt tyri, og fa
ren begynte å fole at no fekk han vere eit
godt dome for son sin. Vel tilbake og ferdig
med balet var det klart til å fyre opp. Med
det same den forste tyri-heten tok fyr, kom

regnet. Og det noko så durabelig. Det Iwlja
ned og vi vart einige om å trekke oss raskt til
bake til teltet og kose oss der.

Med potetgull, sjokolade og brus til opp
over øyra så låg vi der i soveposane våre og
prata og hadde det triveleg. Mørket senka
seg etter kvart og han skulle lå lane lom
melykta mi, Utruleg kor lite som skal til for
å glede ein liten kropp. l-lan storkosa seg
med å få ligge der og lyse rundt i teltet og
fortelle om alt mogeleg frå spekkhuggarar
til hålet som det ikkje vart noko av.

Etter kvart vart augeloka tyngre og guten
sovna. kg måtte herre ligge der og sjå bort
på ein skjøn gutunge på sin første telttur.
kg ([ur sanneleg at han var sovna med eit
smil om munnen, eller var det herre mine
tankar om den gode guten som farga opp
fatninga på denne måten?

Neste morgon var vi tidleg oppe og fekk
med oss morgonsola idet ho klauv fjella
rundt oss og tok tak i leirplassen vår. l)a
niel ville fiske igjen og med langt betre suk
sess enn dagen før. Ikke at det vart nokon
fisk, men ryggen min gjekk klar og det
same gjorde hans eigen.

Oppbrotet av leiren var på langt nær så
stilfullt som då vi kom. Og ikkje veit eg kva
tankar han hadde, turgåaren som kom i det
eg kasta i bilen soveposar, ek samanroska
telt, trillebår, hotte og teinmeleg mange
lause kolli.

Men store auge hadde han iallefall.

Miljovennlige boliger premieres
Det viktigste målet i boligpolitikken er at alle skal kunne bo i gode boliger i gode bomiljoer. Husbanken premierer derfor

bolig-og miljokvaliteter med høyere lån. Blant annet gis det tillegg for naturvennlig planlegging.

Her er formålet å redusere belastningen på naturen fra det bygde miljøet og bruken av energi og ressurser. Naturens
kretsiøp skal skånes. Det legges vekt på å stimulere til godt innemiljø i boligene og reduksjon i bruken av helsefarlige
stoffer, bl.a. med sikte på å motvirke astmalidclser og allcrgi. Det oppmuntres til redusert energibruk i boligene og økt

utnyttelse av fomybare energikilder av hensyn til ressurssituasjonen, forurcnsningsproblcmer og drivhuseffekten.
Renten starter på 4 prosent og trappes opp til 6 prosent topprente. Effektiv rente blir 5,7 prosent.

Vil du vite mer om Husbankens låneordninger
og lånetilleggene så ring:

Hovedkontor Oslo:
Avdeling Bergen:
Avdeling Trondheim:
Avdeling Bodø:
Avdeling Hammerfest:

2296 1600
55 234200
73 8923 00
75 523540
78 41 23 33

Store auge
pa teittur
Med sonen på regnvåt teittur

Av Geir Ole Laberg (tekst og foto)

Husbanken

--

(..

—

Fiskeridirektoratet har ansvaret for a forvalte de
levende ressursene i saltvann i Norge. Malet er en
bærekraftig utnyttelse av ressursene til beste for alle
som bor i Norge. Det gjelder bade de som har fiske
og fangst som yrke og alle andre som har glede og
nytte av mangfoldet i norske fjord-, kyst-, og havom
rader.
Fiske og fangst er en av Norges viktigste næringer
med en eksportverdi pa nærmere 17 milliarder kro
ner i 1993. Med en fornuftig forvaltning vil denne ver
dien øke i arene framover Fiske og fangst er bære-
kraftig hosting av fornybare ressurser
Fiskeridirektoratet har som oppgave a fremme alle
sider av Norges fiskerier og se til at fiske og fangst
toregar innenfor de rette samfunnsmessige rammer.

0
a
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Kontrollverket og Rettedningstienesten er representert langs hele
kysten, fra svenskegrensen til Vardø. Kontrollverket er inndelt i

fem distr,ktskontor og 32 stasjoner. Rettledningstjeneslen har ni
regionskonforer Ifiskerisieferi 0963 retttederkontor.
Ftsketioirekfor,itets ernæringsinstitutt driver ernæringstorskning

pa et bredt grunnlag. Tyngden av forskningen retter seg mot for’
sammensetning for oppdruttsfisk og slomat som mennuskefode
Fiskeridirektoratets virksomhet omfatter blandt annet forsokstiske,
regulering av fiske norske kyst- og havomrader, kvotekontroll av

norsk og internasjonalt fiske i norsk økonomisk sone kvalitetskon
trofi av norsk fisk regulering av fiskeoppdrett. utarbeidelse av hs
keristatistikk. internasjonale forhandlinger, kystoppsyn, manntalls
foring av fiskere, registrering og konsesjonsbehnndling av fiske’
fartøyer rettledning og informasjon.
Fiskeridirektoratet har egen stand pa Nor Fishing 94, Istand nr. D
300 v hovedinngangen) der alle avdelinger er representert. Pa
sfanden kan du fa svar pa sporsinal du matte ha om norsk fiskeri-
forvaltning.

Fiskeridirektoratets hovedkontor
i Bergen har fem fagavdelinger:

•Avdeling for fiske og fangst
•Avdeling for kvalitetskontroll lKsntroirvirki,tl

•Fiskeriokonomisk avdeling
•Havbruksavdelingen
•Ftettledningstjenesten

FISKERIDIREKTORATET
Boks 185, N 5002 Bergen
TIf. 55 23 80 00
Fax. 55 23 80 90



nærbildet

Vil niiljopolitihken endra se,g i Kriti’li jolkeparti on—
der I iao5’laflhl—r(’giifl(’t?

Nei, eg trur ikkje det. Var miljopolitikk blir ik—
kje alhid like godt framheva, men eg er opptatt
av al mc får ein aukande oppmei-ksornhet rundt
lorhrukersamftinnet si innvirkning pa miljøet og
nord-sør perspekt lyd Mc lii ir absolutt ikkjt’ for
bnika meir enn i dag.

Sa hardan’ skattleg,ging vil vere n’septen får Kristelig
Jolki’parti fra ni over’

1g ser ikkje pa det orn sa veldig farleg. Me ønsker
ogsa a endra skattiegginga fra arbeid til forbruk.

Er det noko som har ergra deg spes å ‘it i ni iljosaki’n
i det siste?

kg føler at me i Noreg er veldig gode til a oid—
legga oss internasjonalt, men mc er ikkje så gode
til a folga opp nasjonalt. kg tenker blant anna pa
CO,-utsleppa.

I Ivis dit j,In tse/eg å/ei u tneinni I til in iljovern ut in ist ‘r,
hva var det Jorsti’ do ville tatt fatt pa

kg ville ha bytta ut dci ,indre regjeringsmedlent
mene, for å fa ein gjeng som tenker litt meir likt
Berntsen (latter).

Kva er dl stat kaste naturoppleving?

kg synes berre det å ga pa ski i mai ka ein solfylt
dag er kjempedeilig, Ellers var eg pa Nordkapp
plataet før det blei oydelagi, midt pi natti i mid
nattsol, og det var ei herleg oppleving — med far
gane og utsikten utover havet. IKvar gong eg har
gode naturopplevingar, tenker eg I)I I lan som
har skapt (lette her. Da får eg ganske mange gode
assosiasjoner i forhold til skaperverket. kg er sa
heldig at Iår tru pa I lan hg.

Kva er dl verste naturimppleving?

I )et som eg blir opprort av, er noko sa dumt at
når eg er på ein 1101 menkollsondag, eller i en ki—
nosal, så er det fullt av soppel. kg fåtter det ikkje.
Masse miljøbevisst ungdom, dci tenkjer ikkje i
det heile tatt. l)et er ein bagatell, men ein stor ba
gatell. I )et er ein enorm dobbeltmoral. Det er

heilt va nvitt ig

Er det noko in iljon’olilein du føler pa kroppen hva r
dag, tnif ikki’n for eksempel?

Nei, eg tar bussen kvar dag, og eg synes det er ny
delig a flyta forbi og sja alle bilane stå i lu. Det er
ein nytelse. [g lurer på kvifhr folk er sa dumine

VALGERD
at dci vel bilen og star i kø.

Veit ilo hva i’lli lappkjul’e er Jor noko?

lhh. . . har (let noko med santer a gjera?

i )ei er ein 3opp, ein art som star sentralt fr riaturver—
miarane nar dii kjempet-for barskogvern. Men over til
miljø i lwardagen... har du noko fot-hoki til koinpost’

Foreldra mine har ein kompostbinge. kg tenkte
pa a skaffe meg ein, men eg har ikkje gjort det.
Det har noko med at eg ikkje er flink til i stella
hagen min å gjere.

I leile hagen er kanskje ‘in konipo3t

Nei, eg er for lite bevisst pa i bruke ressursane mc
har. kg er eit slikt menneske som tlcng palegg for
a gjera ting. I kommunt’n min er det eit opplegg
hr a samnla inn aviser, og difor leverer eg inn avi

ser til resirkulering. Mc gjer det som blir lagt til
rette for oss.

Er det ein plass du hat- d rom t om a reisa til, ein plass
kji ‘ri t for stoie na toropplevim mgar”

Nei, eg har ikkje det.

Du er ganske jordna ‘r?

Ja, t’g ti-ur eg er det.

Oslo — Kristiansand — er det fly eller ti ig

Begge dm.’ler, det kommer an pa tida. kg liker å ta
tog, og eg synes dci er blitt sa behagclige. Men det
kan vere for dyrt a ta iog, det kan løne seg a vel-
ga bil eller fly hvis det er ein heil familie som drar
på tur.

I lar du noko favorittdyr?

Nei. Dcl er eit omt punkt hos nicg. kg har barn
som vil ha kja’lcdyr, men dci har ei streng mor
pi dct feltet. I .llers er eg veldig glad i hestar. kg
synes det med ridning er fasinerande. kg kunnc
godt tenkt meg a ri inn i pra’rien.

I lar do prøvd okologisk vin?

Nei. Alle trur at eg er sa interessert i vin...

Burde Vinmooopolet hatt alt større otval av oko/ogisk

[g veit ikkje kva det er for noko ein gong.

I )et er at d ‘t ikkje ei In okt kunstgjodsel el/er sproy—
ti’gIjt i pm’odukjon’n.

I lvis det er framstilt pi ein sunnire male, så kvi
for ikkje? [ I

=
=

Yrket
Stortings
representant,
leiar i Kristeleg
Folkeparti
Alder: 38 år
Favorittdyr:
Kanskje hest

N&M: Jon K. Berg (tekst)
og Bård Løken (foto)
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RUSSISK
RULEIT
lØST
Ignalina er regnet som et av Europas aller far
ligste atomkraftverk. Nå vil Litauen bygge en
ny reaktor —med svensk hjelp.

N&M (Litauen): Ole P. Pedersen (tekst) og Aurimas Strumila (foto)

Ignalina ligger bare 100 mil sørost fra Oslo,
drøyt halvparten av avstanden fra Tsjerno
byl. Det er det siste atomkraftverket som er
bygget etter Tsjernobvl-metoden. Atom
kjernen innerst i reaktorene er ikke full
stendig isolert — de er åpne i toppen.

Kraftverket ble startet opp i begynnelsen
av 1980-arene. Det ble bygget for å gi ener
gi til hele den sør-vestlige delen av det da
værende Sovjetunionen. Bygging av en tre
dje reaktor ble stanset i I 989, pa grunn av
store protester og økonomiske vanskelig—

De siste årene har energiforbruket sun
ket kraftig. Opplosningen av Sovjetunio
nen har fort til at Litauen sitter med et
atomkraftverk som kan produsere tre gan
ger så mye energi som landet selv trenger.
Mesteparten av eksporten går til nabolan
dene Lalvia og l-lviterussland.

Ignalina forsyner i dag Litauen med over
tre fjerdedeler av landets energiforbruk.
3500 mennesker arbeider på kraftverket.

Svenskehjelp
Sverige bruker hvert ar flere titalls millioner
kroner pa miljotiltak ved Ignalina-kraft
verket. Miljoorganisasjonene i l.itauen me
ner svenskehjelpen ikke bedrer sikkerhe
ten, men fåktisk legitimerer bruken av
atomkraft i Baltikum.

— Svensk industri har stor interesse av at

Ignalina holdes i gang, sier Linas Vainius,
leder av iniljøorganisasjonen Lithuanian
Green Movenjent i l,itauen.

— Svensk industri og Statens kårn kraft
inspektion får tildelt store pengubelop for
å arbeide med dette kraftverket. Men bare
småpenger går til faktiske sildwrhetstiltak —

(let meste havner i lommene på konsulen
tene, hevder Vainius.

Vainius arheider for å legge ned Ignali
na-krafiverket, og erstatte atomkraften med
andre energikilder. 1)et er ikke lett. Litauen
er det landet i Europa som har størst andel
av atomkraft i sitt energiforbruk.

— l,itauen trenger ikke disse store reak
torene. Overkapasiteten er stor, og stort sett
er det bare den ene reaktoren som er i funk
sjon. Ingen bryr seg heller med å regne på
hva det vil koste å ta kraftverket fra hver
andre på en forsvarlig måte.

Ikke sikrere enn for?

Sveriges kårnkraftinspektion kan ikke gi et
klart svar på om verket er sikrere i dag enn
tidligere. N&M får opplyst at Sverige til nå
har brukt 110 millioner svenske kroner på
et miljoprograin i I.itauen. Svenskene skal
drive programmet i minst to år til.

På spørsmål om Ignalina er sikrere i dag
enn for, får jeg til svar at «det er et teknisk
og vanskelig spørsmål. Vi vil ikke være ka
tegoriske, men vi har fått god

Du finfler ikke ett sikkert
atomkraftverk i hele verden

Viktor Shevaldin, direktør for Ignalina-kraftverket
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Politisk radgiver Kestutis Sal—
labauskas i det litauiske nu—
ri tigsdeparternentet gar sterkt
linot i’niljobevegelsen. I Ein er

for utbygging av en tredje
atoinre,tktor pa Ignalina.

— I lett’ verden har vært redd
for ltnaIina. Vi har va’rt under
press fra Vest—Europa, fra folk
som har hevdet at denne « Isjei —

nobyl—reaktoren» ikke var trygg.
Men det i ti nes ngen realistiske
alternativer. ‘I’ungolje koster det
dobbelte, og naturgass fire
ganger sa mye som .itomkral
[en, sier han.

Sal labauskas innrømmer
imidlertid at kostitadene ved a
p1 u 1< ke kri ‘tverket fra hveran
dre ikke er regnet med i et slikt
regn estykke.

livrikraten mener samarbei
det med svenske myndigheter
har vart sva’t t vellykket, I lan
mener svenskene har fått til ett
n’v sikkerhetskttltur pa kraftver
ket

— Tidligere var hdk redde for
i si i fri otn de oppdaget itot’

som var galt, mener han.
— Den tekniske sikkerheten

er ganske akseptahel. Men or
ganisasjonsstrukturen er gam
mel.

— Er det aktuelt å bygge enda
en reaktor?

— Ingenting er besltittet. Men
vi ma ha noe nytt som erstat

ning for den eldste reaktoren.
Kanskje kan vi få med vest-eu

ropeiske selskaper på a hygge
en ny reaktor.

— Ingen sikre
atomkraftverk

Direktoren for Ignalina onsker
seg ogsa en ny reaktor, angive
lig i stedet for den eldste som er
i drift i dag.

— Over 80 prosent av energi-
en som brukes i Litauen, blir
produsert her. Resten kan ek
spotteres, sier Viktor Shevaldin,
direktor for Ignalina-kraftver
ket, til N&M.

— Ignalina regnes i vest som
kanskje Europas mest usikre
att )rnkraftverk

— Du finner ikke ett sikkert
atonikrafiverk i hele verden.
I or et par ar siden hevdet sven
ske aviser at verket vart er 100
ganger farligere enn svenske
atomkraftverk. I Ivordan hadde
rie målt den faren Svenske ek
sperter har vurdert risikoen her,

og har funnet ut at den ikke er
større enn i Sverige, sier She
valdin.

— Det største problemet er at
reaktoren ikke er fullstendig
forseglet, slår direktøren låst.

Pa grunn av bvrakratiske re
gler far Natur & Miljø ikke lov til
a komme inn i selve reaktoren.
Shevaldin viser oss hva som
skjer pa overvåkningsskjermene,
og viser også fram systemet som
mål er radioaktiviteten i regio—
neri rundt Ignalina.

Iktlge Shevaldin er overva
kingert av utslippene mye bed
re i dag enn tidligere. Direktø
ren hevder at verket avgir langt
mindre radioaktivitei enn det
som er tillatt. 1—Jan mener en ny
reaktor vil være av sakalt vestlig
standard: så sikkert som man
kan få et atomkraftvetk. Men
miljoverneren Linas Vainius
tviler.

— Jeg tror ikke pa en ny reak
tor ved Ignal ina. Prisen vil bli
meget høy. Jeg tror Litauen vil
bruke den eldste reaktoren så
lenge som mulig — til og med til
den ftrste, store ulykken. Vi
skal kjempe for å få stanset
kraftverket for det skjer.

t i.
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Her i lgnalina-kraftverket vil svenske interesser bygge en ny kjernkraftreaktor.
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Aktietrykkeriet
ditt

miljøvennlige
alternativ når

det gjelder
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KLIMASPØRSMÅLET?
Nyhetshrevet CICERONE kommer ut med

lire numre i aret og bringer nyheter og
hakgrunnsinformasjon om klimaforskning og

internasjonalt samarbeid pt det klimapolitiske

området.

CICERONE utgis av Senter for internasjonal

klima- og rniljøforsknmg — CICERO - ved

Universitetet i Oslo. Artiklene har en

populærvitenskapelig form, og skrives i

hovedsak a senterets medarbeidere.

Abonnement på nyhetsbrevet er gratis og kan
tegnes ved å kontakte Berit Nordlund, CICERO.

Adresse : CICERO, Postboks 1129
Blindern, 0317 Oslo

Telefon : 22 85 87 50

Teletax : 22 85 87 51

E-post : admin@cicero.uio.no

Aktietrkkeriet a.s
Postboks 40. økern, 0508 Oslo
Spireavn. 16, 0580 Oslo

økobank - Kulturbank - MiIjøbank?
Cultura Lånesamvirke!

Bli kunde du også i en alternativ bankvirksomhet som

bistår miljø-, økologi- og samfunnstjenlige, alternative

tiltak. Kontakt oss for nærmere informasjon om f. eks:

Q brukskonto/Iønnskontoldriftskonto

G miljøkonto - formålsstyrt sparing

G sparekonto
Som kunde i Cultura vet du hvor pengene tar veien.

CULTUI?/\ Skippergt 38, 0154 Oslo

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
Hans Christian Bng’e og Er/ing Se/elg (red.)

Boken er en artikkelsainline pa eneelsk. fra konleransen om inter

najnnal miljørett i Oslo. 1991. Den bestar av 15 artikler skrevet av

anerk(enre eksperter fra internasjonale og nasjonale miljøkretser. og

fra det vitenskapelige miljø. Artikkelsamlingen er delt i re

ho eddeler: Utfiirdringene, utviklingen av internasjonal miljørett og

not en hærekraltig handel og industri.

Boken inneholder hl.a. følgende artikler: «Is there a Need tor

Changes in Cnnsumption Patterns?» Thorbjørn Berntsen. «The

Development nI International En ironmental Lass» Elizaheth

lJuwdessell (UNEP). «International Response to Environmental

Cliallenges’> Y’<es Berthelot (L’NIECL), «Protectinn of Biological

l)iversity» Peter I). Glavovic (University of Natal, South Alrica),
Riehts in the Field of Environmental Challenges» Alistair

MuGlone (Department of the Environment. United Kingdom). «Oil

I ‘r duct inn and 5 usta i nahi I ity» Dr. Subroto (OPEC), «The

I til anei ng of Ens ini inment al Pol itical Ohject ives and Free Trade»

Eie li ard EgI i i (GATT) og «Ens i r itinneistal Pol icy in Japan» Akio
Mi in sh i ni a ( Nago a University).

BOKEN FÅR DU I BOKHANDELEN

Juridisk Forlag: 22 17 69 35

NORSK
ALMENNINGS

4L FORBUND

NORSK ALMENNINGSFORBUND
organiserer 40 bygdeallmenninger med et totalareal
pa 7.5 mill.daa. hvorav ca. 2 mill. produktiv skog.
Bygdeallmenningene har i lange tider drevet aktiv
ressursutnyttelse etter bærekraftige prinsipper til
beste for de bruksberettigete og samfunnet forøvrig.

Allmenningene driver stor verdiskapning med
utstrakt flerbruk ved stedtilpasset skogbruk, beite,
utleie av jakt og fiske, hyttetomter, turist- og
friluftsanlegg. Mange allmenninger driver også
trelasti ndustri.

Vi haper Norges Naturvernforbund er av våre allierte.

Adresse:
2610 Mesnali, tif. 62 36 33 00 - fax 62 36 32 66



Kan du tenke deg Norge

N&M: Jon K. Berg

I ur mennesket kom inn i bi Idet, dode
bare cn av en mil lion arter ut hvert år.
tvied våre niiljogi fter, forurensning og mo

lorsager utryddes arlig flere tusen arter

over hele verden. På tross av store bestre
belser for å verne natur, anslar okologer at

vi innen 10 ar vil in iste nu nst en le in tedel
av planetens millioner av livsk)rmner — for

all tid. De naturl ige okosvsteniemie er nå

utsatt for den kril tigste pwi rkn ingen og

endringen siden dinoswrene dode ut for

60 millioner ir siden.
Vi nordmenn er ikke bedre enn andre.

Utviklingen av industri, vei, jernbane og

skogbruket har i lopet av det siste hund re
aret fort til en sterk reduksjon av større

sammenhengende omrader med urort

skog og fjell. I folge Direktoratet for natur—
forvaltning er det rundt I 600 truede, sår—
bare eller sjeldne arter i norsk natur.

Sur nedbør

Det biologiske niangftddut i Norge har de
siste tiarene spesielt blitt pavirket av den
sure nedboren fra Storbritannia, I vskland
og ()st—luropa. Blant annet har flere fiske
bestander dodd ut, men ogsa okosystemner
på land har blitt rammet av den sure ned
boren. Også det moderne skogbruket er en
viktig årsak til at mange atler er i låresonen.

I )e fleste rovfuglene og (le store rovdyra
har gått kraftig tilbake i lopet av (lette ar
h undret. Jakt har va.’ ut en viktig arsak til
(lette.

Omlegging av (lot isformene i landbru
ket har fort til at mange arter su in er av—

lieiigig av et spesielt ktmliurlandskap, har
f.it problemer. Det gjelder for eksempel
,m kerri ksa.

Men myndighetene har satt i verk en
rekke vernetil tak for å redde arter fra å do
ut. For eksempel har isbjorn, imavorn og be
ver \‘ist tramngmng sum tolge av frednings—
tiltak. Andre arter, sum elg, hjort og radvr
har ogsa okt i anttl I bli nt annet pa grrtn li

av regulering av jakten. Dette viser at det
nytter i verne en art så lenge dens leveomn
rade er intakt.

lutalt regner Direktoratet tor naturfor—
valining med at det Finnes omlag 33 000
forskjellige dyr, plan ter, tugler. pattedyr,
fisk, insekter og sopparter i norsk natur.

Direkte truet

I )i rektoratet for naturforvaltning har regis
trert 130 arter i norsk natur som er direk

te truet. Direkte truet vil si arter som står i
fare for å utryddes eller (li) ut. Deres mu
I iglieter til a overleve er snia hvis trussel—
taktorene far fortsette å vii ke.

\v de direkte truede artene er det blant
annet 4$ sopparter. 38 mosearter, 30 kar
planter, fi.’m lavarter og fire fuglearter. I

samarbeid med forskere, har vi plukket ut
10 arter ha listen over de direkte truede ar—
tene i norsk natttr. I )u presenteres på de
neste sidene.

\lvndigllete[le regner ikke hjom mi og fjell—

rev som direkte truet, men sarbare Miljø—
i )rganisasjunene mener i mnidlertid at de er
il irekie mruel, g vi har titt dem med i var
oversikt. [i

DYR

Stor vannsalamander
Utbredelse: l)en finnes i (re områder i Norge: I) Fit svenskegremisa til

Rendalen i Iledmark, rundt Oslofjorden til Kviteseid ile lemark. 2) Fra
Flaugesund til Bergen. I ytre I lardanger ti immies kanskje verdens storste

bestand av stor vannsalamander. .3) Rindal p Nord-More og pa ostsi

den av Irondheimstjorden til levanger, og ved I osemih.ilvova p,t nurdsi
den av Irondheimsfjorden. Dette er den nordligste hesiandemi for stor

vmnsalamander i verden. Finnes ellers i \lelloni-I Imropa ti! I lral.

Trusler: Pa Østlandet og i Midt—Norge er tr&msselemi gjentylling av dam

mer, mens på Vestlandet er det hskei.itsettimig, og drenering i forbindelse
med skogbruk.

Ulv
Utbredelse: Fre til fire dyr i hele NJomge. [)u opp
holder seg i I innskogen, mimestepartemi av tiden pa
svensk side
Trusler: Ulovlig jakt som tolgu av konflikt med
sauermæringcn. mnnavl og mangel p.m egnede kveom
rad er.

BjØrn
Utbredelse: lotalt 25 til 30 dyr i hele Norge. Sor for
Pasvik er det 1 5 til 20 dyr, for det meste hanner. Dette
er en svensk-norsk stamrne, og utenom Pasvik er det

ikke registrert yngling i Norge på mange tiar. I Pasvik c
det maksimum ti dyr. Mye tyder pa .11 denne stammen

er uppadgaende,
Trusler: Fellingstillatelser fra myndighetenes side, i
tillegg til ulovlig jakt som folge av konflikten med
satmena’ri ng.

Fjelirev
Utbredelse: Rundt hundre dyr i hele Norge.
I immnes pa Il ardangervidda, Dovrefjel I, IotLmn
lmeimnemm, ‘l’moms og Nordland, der hovcdtvng

demi er.
Trusler: Jakt inmitil t’rudningen i 1930, opp
spliuimmg ,mv fjellomrider, kommkrmm ranse med
rudm’ev og mer uregelmessige gnager.ir i for
hold til tidligere.

NATURVERN ÅRET
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TRUEDE ARTER

NAT ‘U RVERNARET

uten bjørn, fjelirev og vandrefalk?
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Åkerrikse
Utbredelse: Fyngdepiinkt i kogaland og More

og Romsdal, i stor grad knyttet til frodig kultur—

mark. Bestandeii i N rge er pa mindre enn i ()

par.
Trusler: Komhi nasjon av tidlig slatt og nye

slainetoder, mindre gunstig klima var og k)r

sommer, kollisjon med ledninger, grof ting og

tilplanting av enger

Vandrefalk
Utbredelse: langs kysten fra svenske

grensa til Kirkenes, finnes ogsa i innlandet,

Itestanden er na okende, og teller nesten

200 par
Trusler: i Ilovlig jakt, innsamling av egg

odeleggelse av reit, samt miljogifier

Dverggås
Utbredelse: I lekker na bare noen få

plasser i ontradene mellom ltorgeljell og

Saltfjellet samt enkelte steder i Finmark.

Den nnrske hekkebestanden anslas til å

va’re 30 til 50 par
Trusler: I Ilovlig jakt, forstyrrelse pa

hekkeplasser, dreneri ig og oppdyrking av

onirader for overvi ntring, vannkrafïutbyg

ging, ekspansjon av rodrev, maker og

niink i felloinradene.

BLOMSTER

SOPP

NATURVERNARET

Nordlig aniskjuke
Utbredelse: Vokser på selje, på gamle tra’r

langs vassdrag og bekkeraviner. I nyere tid
funnet i (udhrandsdalen og i Østerdalen
Trusler: IIogst av gamle seljer i forbindelse
med moderne skogsdrift

Sibirstjerne
Utbredelse: Bare ett voksested igjen i Norge, i

Aursunden ved Røros. Finnes ogsa spredt i

Sibir.
Trusler: ‘I idl igere var det vassdragsregulcring.

I dag er det skuelystne. Arten er fredet.

Polarfiokk
Utbredelse: Bare ett voksested igjen i Norge, i ltugoynes i

Sor-Varanger. I innes ellers spredt i Arktis, p Svalbard og
Sibir.
Trusler: Tidligere var det utbygging av fiskeva’r, og konkur
rerende art. Arten er nå fredet. Nå er trusselen skuelystne.

Dvergtistel
Utbredelse: Gjenoppdaget pa 1950-

tallet, etter at forskerne trodde den var
utryddet. Nå vokser (len bare pa ett
sted, i en villahage på Ulvoya. Arten er
ganske vanlig i Sør-Sverige.
Trusler: Tidligere var det utbygging,
nå er det skuelystne.

Praktrødskivesopp
Utbredelse: Finnes i naturbeitemark, slittentark eller

edellovskog. I de seneste årene også funnet på 1ome, Sande

i Vestfold og Frosta i Nord-Irondelag.

Trusler: Kulturlandskapet må holdes i hevd for at arten
skal overleve. ‘I’rusler er dermed opploying av beitemark,

gjengroing, treplanting og gjødsl ing med kunstgjødsel.

FUGLER
NATURVERNARET
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INSEKTER

TrØnderlav
Utbredelse: Bare to kjente eksemplarer i hele I tiropa: In i

(;rong og n i Overhalla i Nord-i ronclelag. i innes ellers i

New inundland.
Trusler: Skogbiuk, inntil de aktuelle omradene eventuelt er

fredet gjennom utvidelse av barskogpianen. lur ovrig er arten

sårbar for den minste pavirkning. Det kan være nok at en elg

sneier forbi, eller at en ivrig hotaniker plukker en med seg.

• Granfiltiav
Utbredelse: I Nlord-iioiidelag og Sor

Irondelag. Arten er borte fra 8) prosent av

vokstestedene som var registrert for 1000

Trusler: Skogbml

Tang-elveøyenstikker
Utbredelse: Lever i klart, friskt og rennende vann. Blant annet i

jerdaa i Romerike, lijoukel.ingen i Akershus Btmerlwkken i Skje

berg og i Berhyelva ved I lalden Det er utdodd pa Sorlandet. in

nes i mange land i i .uropa, men er betegnet sum sarhar.

Trusler: Jordbruksfirurensn ing kanskje ogsa at det tas vann fra

elvene til jordhniksformna I

Blåbånd-vannymfe
Utbredelse: Lever i klart, næringsrikt og rennende vaim. Forsker

ne trodde at arten var utrvddet, men den ble funnet igjen i Ber hyel

va ved I lalden I 060-tallet. Der er det krtsatt vn relativt stor

hestaitd Illers finnes den i Kupsiadelva ved 1-lof i Vestfold, og ved

utlopei av Borrevain i Vestfold. I )en har bedre status ellers i luropa

enn i Nomge.
Trusler: Arten har gatt sterkt tilbake de seneste tiar, grunn av

utgraving og regulering av elver, I tillegg er jordbmksforurensning

er stor trussel.

MOSER
Oreblæremose
Utbredelse: På bark av graor i fuktig

skog. Funnet i Oslo og Bærum. Siorsi

utbredelse i Nord-Amerika.
Trusler: Skogbruk og lorsuring

Tagghinnemose
Utbredelse: Finnes i kystfuruskog og i
nordvendi hjurkeskog. kjent fra Os i
I lordaland og Nesset i More og Romsdal,
og ellers hare fra en lokalitei, nemlig i
Skane i Sverige
Trusler: Friluftsliv og •tlle typer inngrep,

soni sk gh uk og vei bygging

Mudderelvemose
Utbredelse: Pa 51cm og berg i store
elver. Bare kjent fra Norge. Funnet i

Glomma ved lilvemin og ved Sorum i
Sor-Aurdal. I msler: I orrlegging, forsuring

og lorsøpling av vann.

KILIWR:
• \ ferien 0, lei, 1 ‘oren i nge ri vare
rovdyr (hjorn og ulv)
• Norsk lugleatlas
• Stipendiat Reidar I laugan, hoia
nisk museum (lav)
• I o rs ke r A rne I “r,si’ell, N rsk

Insitutt for Naturforskning
(NiNA) (moser)

• Forsker I )ug I )olmen, Viten—

skapsmuseet i lroiidlieimn (imisek

ter og salamander)

• Forsker Egil 13,’ndik.sen, NINA
(sopp)
• Biolog 1’eui .Stliandy

Hvorfor er det viktig å verne åkerriksa fra ut
ryddelse? Eller ulven? For ikke å snakke om
granfiltiaven? Her er åtte gode grunner for at
vi skal ta vare på artsmangfoldet i norsk natur:

1. Opprettholde livet. Arter er avhengig av hverandre for å os eilesi’ I )e lever i
et nett av kompliserte samspill. Å bevare artsniangfoldet vil ha stor hetvdn ing for å

kunne opprettholde okosvstemene, som også mennesket er en del av.

2. Manglende viten. Fortsatt vet forskerne svært lite om artene i naturen. På ver

densbasis er 1,5 millioner arter kjent, mens det antas å finnes ti millioner arter.

Mange av de ukjente artene kan vise seg å være viktige fr å dekke menneskelige be

hov. Vi vet ennå ikke hvilke muligheter vi går glipp av når arter hrsvinner

3. Varsellamper. Svingninger i artsbestander kan være ,iisler om at noe er gift

i naturen. På den måten kan alvorlig iniljoforure’nsning oppdages. I Mr ariene en. for

svinner disse varsel lampene.

4. Kilde til foredling. L)e viktigste matplantene’ i verden stammer fra et lite’ antall

vekster. Mange av de opprinnelige ville artene er i dag eitivddei eller sterkt truet. Gjen

nom utviklingen i naturen har eie vile artene utviklet en naturlig inotsiaiidskiafi mot
skaeieoiganisiner. I dette peispektivei er det nodvendig å ha tilgang på vi 1k’ arter i den

videre plantefored li ngen -

5. Basis for medisiner. Rtindi 40 prosent av eIe’ ned isineile’ soiii nå er i bruk,

kommer opprinnelig fra ville planter Selv om flere stoffer i dag kan fiamstilles ieni

stig, er farmasøytene fortsatt avhengie av tilgang på ville planter for å oppdage og

framstille dem. Kjemute eksempler er hjertemedisin fra ievehjel le og sal ievlsyie fra

hvitpil. Av de hittil 250 000 til .300 OOt) kjente karplante’artene i verden, er bare fem

prosent undersøkt med hensyn til medisinsk bruk, I jakten på nye inedisii,er i kam

pen mot for eksempel kreft og aids, utgjør de ville vekstene en viktig ressurs.

6. Moralsk plikt. Med hvilken rett utrydder vi arter Liv har eksistert på jorden i

3,5 milliarder år, mennesket har vært her i bare noen hemndretusen år.

7. Kilde til inspirasjon. Mangkldet i naturen gir mennesket etiske, intellektuelle
og ernosjonelle impulser. Blant annet er naturen en viktig kilde til inspirasjon og kre
ativitet i kunten.

8 Basis for industrien. Ville dyr og planter har alltid vært menneskets viktig

ste ressurs i kampen for å overleve, naturen har gitt mat, klær og oppvarming. I Nor

ge danner skogen grunnlaget for skogindustrien. Ville tropiske arter har gitt en lang
rekke viktige produkter og dermed bidratt til industrisamfunnets vekst, slik som gum
mi fra gummitreet. fl

(Kilde: Direktoratet for naturforvaltning/Truede arter i Norge)

NATURVERN ÅRET NATURVERNARET

Åtte gode grunner
for å verne natur

LAV

()

Praktkrinslav
Utbredelse: lit voksested i Norge, i en lovskug i Sokn

dal i Rogaland. Arten er direkte truet i hele Luropa.

Trusler: Planting av gran

G)
(i)

0
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N&M: Tom Schandy (tekst og foto)

Sa len’.e vi oppfier jia naiuren egne j)iL’ s.sei er
iii’! In ti li ciii i ci dni pa ops lagelsesfeit I i skog, fjell og
langs kyst. åla igfoIlei av liv er større enn ilu aner.

I rsonimeien er en fintai isk tid. I mai—juni
skjer alt pa iti sa fig—lig (‘fl .5 i( ikka i.’ mmi mi fl ten ‘s—
ser! vei nesten ikke hvor han skal hegvnmie.

((RO, ro til kobbeskjær. . .»

F
roan betyr «øet eller I lolmei , ved hvilke

i Livet star i li iade». Ikke et upassende
navn pa Norges mest isolerte o mi ke

som ligger 40 kilometer vest for loseimhalv
øya i i cindelag. lIer ute mot storhavet står
havet ofte i « I raade», men mellom skim m—
skavlene finnes et rikt dyreliv ined skarv,

\/j lever I t 1(111(1 lu’om ilet er natur overalt. Omii
vi bor ved kysten, 1)111(1 ellem i .skogen har ingen
ting å si — overalt kan vi oppleve spennende natur.
Illan i varema nge tusen mia i ni seuerdt’heter, ofr

Na tur og 15/I i/jo deg her noen i ips om li va du kan
oppleve i juninatumen. D

neste Over oss seilem havornen, og opp av
vannet dukker små, nysgjerrige selhoder. De
to selartene steinkobbe og havert er kanskje
de artene som forst og fremst setter sitt preg
pi oyriket. Mens haverten «kastei» sine
unger nar havet virkelig fraader — i septem
ber—oktober — er steinkobben ikke lùl)
ham dfor. Den « kaster» sin ene unge ved
sankthanstider. Den veier 10 kilo ved fodse
len, og er nesten umiddelbart i stand til a
klare seg i vannet. Ungen dier i rundt tre
uker for den blir overlatt fil seg selv.

Selv om Ftoan er kjent foi sin store selbe
stand, kan du oppleve steinkobbens pussige
vesen langs hele Norskekysten — fra ytre
Oslofjorden til Varangerfjorden i I innmnark.
Men til sjøs mna du somyi i egel, og du skal
være hrsiktmg så du ikke skremmer selene
bort fra deres faste lwileplass. Fnkelte steder
kan du være med pa guidete turer fbr blant
annet å se sel. På Rast i Nordland passe’r
man steinkobbens hvileskjær pa vei ut til de

kjente fugleljellene, mens dii pa Rnnde uten
fiir ,\lesund kan va’re nied pa selsafam i.

Steinkobbe med unge
på en holme i Froan.

Rp på gjøken

H
vorkr ikke lokke pà gjøken, tenker jeg
dem jeg sitter pa setervollen og nyter
morgensola. Mi 1w imnitasjonsevmler er

kanskje ikke de hest utviklede, men etter å
ha sjekket at ingen befinner seg innenfor
horeavstand, setter jeg i gang.

«Ko-ko» lyder det usikkert fra min stntpe.
Noe lalskt kanskje, men gjoken galer nå
iliverfall tilbake. Om det er meg den svarer,
eller om den bare fortsetter der den slapp, er
vanskelig å si. i tter noen «ko-koer» ben
tier jeg a få draget.

Snart far jeg bekreftet at imitasjonen
holder, for plutselig dukker gjoken opp.
I lan setter seg fint og høyt pa et pipe. ltøyer
kroppen forover og bikker stjerten i været.
I loyt og klart roper han sitt «ko—ko>’, Jeg
svarer. Det blir stille pa pipa—gjøken lytter.

N
oe av det flotteste vi kan oppleve på
skogsturen, er et glimt av skogens
konge — elgen. Dessverre er det

ikke så altfor ofte at vi får den gleden. Grun
nen er kanskje at vi liker å prate med turka

I meraten — og at vi gjerne legger turen til
midt på dagen da elg og andre dyr er svært
lite aktive. Dessuten går vi gjerne på feil
steder.

Hvor skal vi sa lete? Et godt tips er grun
ne myrtjern. På varme dager i juni og juli
oppsøker gjerne elgen slike pytter for å ta et
bad eller for å fråtse i saftige nøkkerosebla

‘der. Du bør derfor postere ved slike vann og
tjern. Ha på deg grønne, nøytrale klær og
pass på vindretningen. Vinden skal bære fra
elgen til deg for at du ikke skal bli oppdaget
av elgens følsomme nese. Sitt helt i ro og

‘belag deg på mange timers venting. Uten a
tålmodighet—ingen elg.

Elgen kan bade til alle døgnets tider, men s
om sommeren dukker den gjerne opp midt
på dagen når det er på det varmeste. Beiting
av nøkkeroser skjer som regel om natten.

Et annet tips er å sette opp saltstein ved
et myrtjern. Elgen elsker nemlig å slikke
salt—spesielt når det er varmt i skog og
mark. Etter at den har sleiket i seg saltet,
drikker den gjerne vann i tjernet like ved.
Hvis du kamuflerer deg noen meter oppe i et
tre, kan du få noen fornøyelige opplevelser
med skogens konge på nært hold. Elgen
skjønner ikke at det sitter en potensiell fare
oppe i treet. Ikke kjenner den lukten—og
dersom den hører lyder, klarer den ikke å
sette disse i sammenheng med mennesker.
God postering! 0 I

Na har setervollens faste piplerker for
alvor våkner. De er mildest talt forbannet
over å få besøk av gjøken. De svirrer rundt
ham som forvokste humier. Setter seg ved
siden av ham og piper hissig. De gjør hva de
kan lbr a få gjøken bort fra sitt territorium.
I leipiplerkene har god grunn til å. mobbe.
For her i ha er det nettopp pipierkene som er
de vanligste ofrene for gjøkens reir-terror.
Som kjent dropper gjøken eggene sine i
fremmede reir, og lar andre ta seg av ruging
og ungestell.

l)et er lettest å lokke pa gjoken like etter
at den kommer om våren—det vil si fra 17.
mai til begynnelsen av juni. På denne tiden
er gjøkehannen på jakt etter make.

Gjøkelokkingen er dessuten lettest å få til
i åpent seteriandskap til fjells. L)er er det
lettere å se gjoken, i tillegg til at bestanden er
ltl1gt tettere der enn i havlandet. Og husk:
Kommer du under den galende gjøken, kan
du ønske deg tre ting. 0

NATURVERNARET

opp

juni-naturen!
Få mer ut av juni-turen! Her får du oppskriften på
hvordan du kan oppleve mer av naturens mangfold.

nde elg

havorn — og ikke minst sel. Sa er da ogsa
omradet Norges største natimrvermiomrade og
landskapsvemnomrade til havs. Den 14.
desember I 989 ble 4000 kvadratk meter
øy— og havonmrade avsatt som miaturreservat.

Det er forbudt i ga i land pa holmnene,
men med hat opplever man likevel (fet

-‘-- -

r i

Gjoken mobbes av piplerker.

Sa galer han igjen, letter og finner en ny
posisjon i forhold til meg. I )enmie gang på en
stolpe.
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H
vor har det blitt av salamanderen?

l)a jeg var gutt—og det er ikke aliver
dcii av tid siden—var fangst av sala

maridere en spennende sport. De var ikke

vanskelige å finne—de fntes både i park

dammer og gårdsdammer.
I dag er hade dcii lille og den store

vannsalanianderen truede dyrearter. Ja,
den store er faktisk sa truet at den beteg

nes som «direkte truet» pa lik linje med

LI lv.
Ärsaken er høyst saimsynlig tørriegging

av gårdsdammer. Bøndene er ikke lenger

avhengige av dammene for a vanne aker

og eng, og dermed har de vci-difulle bin
topene blitt fylt igjen. I løpet av de siste

20 årene er over 20 prosent av de kjente

yngledammene til den store vannsala
mandcren borte.

1 leldigvis viser registreringer at sala
mandere finnes på flere steder enn hva

man trodde for bare noen få år siden. For

å verne om salamander-lokalitetene, er

det nødvendig å vite hvor de finnes, I

samarbeid med skoleverket har derfor

NATURVERNÅRET

Planteriketsjuveler

O
rkideene er planterikets juveler. I)e er
sjeldne, vakre og har spennende
okologi.

Av verdens 20 000 arter finnes bare 34

i Norge. Noen er vanlige, for eksempel
flekkmarihånd som vokser i næringsfattig

myr, men de fleste er sjeldne og knyttet til

kalkrik og næringsrik grunn. l)et regnes

som en botanisk svenneprøve a finne

flueblomsten for første gang — for ikke å
snakke om rød skogfme eller huldre
blom. likevel kan du ha flaks og (lumpe

rett opp i et parti med flueblomst—slik jeg
gjorde en junirlag på en av de kalkrike

øyene i Oslofjorden.
Ilueblomsten er uten tvil Norges mer

keligste plante. \avnet har den fått fordi

blomstene er naturtro kopier av insekter.

De har både vinger, følehorn og øyne og

ikke nok med del: l)e luktet også Som

hunnene av en bestemt art graveveps. Med

et slikt utgangspunkt ligger alt til rette før

Naturvern forbundet i Buskerud startet sin
egen amfibiekartlegging. Ifjor undersøkte

alle 7. klassingene i øvre liker kommu

ne—i alt 160 stykker—nærmere 80 dam

mer og tjern. Så langt har undersøkelsen

gitt resultater; antall kjente leveområder

naturens største narrespil I - Craveveps

hannene klekkes to uker før hunnene, og i

ventetiden bruker de flueblomstene som

erstatning. De går rett og slett amok når de

kjenner kjøn nsduftene fra flueblomste

ne—og gir seg til å pare. Vepsen får pollen

på seg, og dette overføres til neste flue

blornst. Dermed er formeringen sikret.

Jeg kan ikke garantere at du klarer å

finne flueblomsten eller (le andre orkide

ene, men oppgaven er ikke helt umulig.

Du må selvsagt lese det som står om

utbredelsen i blomsterhoka, være litt

detektiv, ta kontakt med andre som kjen

ner floraen i dit område—ja, da er det

faktisk en sjanse for også du kan klare å
oppspore juvelene i vår flora. I lusk imid

lertid at (le fleste orkideene er fredet mot

pltikking og annen ødeleggelse. Vil du ha
et minne, så bruk fotoapparatet. Da kan

også andre glede seg over disse severdig

hetene i vår bra. D

for stor salamander økte fra to til åtte

stykker.
Også i år skal naturvernere og skoleele

ver lete etter salamandere i Buskerud.

Selv om du ikke bor i Buskerud, kan du

likevel registerere sal amandere og gjøre
en nyttig jobb for å
bevare det biolo
giske mangtoldet.
Naturvern fo rh tmn
det i Buskerud har
utarbeidet regisire
ringsskjemaer, og
de kan ogsa du
bruke på ditt
hjemsted. Ta kon

takt med forbLmml

det sentralt for
nærmere informa

sjon. Mai—juni er

en fin tid å regis
trere amfihier, for
da er hannene i
ttral(t.fl

andre vitmarksfugler, blant annet topp
dykker, toppand, kanadagås, sothøne og
sivhøne. Flere av disse arterie legger gjer
ne reiret sitt midt inne i hettemåkekolo
nien—og drar dermed effektivt nytte av
hetteinakas skrikende forsvar overfor
meirplyndrere.

Forholdene er lagt vel til rette før

fugleobservasjoner ved østensjøvannet.
lurstier går rundt hele vannet og gjør det
lett å SC (le ulike artene. Fuglene er dessu
ten svært tillitsfulle, noe som skyldes at
de blir foret. Det er er lett å fotografire
fugleHe, og mange profesjonelle fuglefo
tograler har tradt sine barncsko nettopp
ved østensjovannet. D

H

Hvor er det blitt av salamanderen?

Juniidyll med skrikende hettemåke ved østensjovannet.

En Øredøvende naturopplevelse

H
vis du ønsker en øredovende juni-

opplevelse, skal du dra til østensjø
vannet i Oslo.

Fler hekker flere tusen hettemåker i en
stor koloni pa sivkledde smiover.

De bor tett — svært tett — og hele tiden
er det krangel pa gang.

I østensjøvannet hekker ogsa mange

Den lille salamanderen er den vanligste av de to sala

manderartene, men begge arter har gått tilbake på

grunn av torriegging av gårdsdammer.

T.’ •‘%‘

i,

. .. ,

\lårifjellët :-

E
r du en av de iherdige fjell- ä ta seg fram—hvis en ser bort fra
vandrerne som sverger til kryssirig av store, våryre vassdrag.
fjeiltur på sensommeren—i Innimellom er det lommer med

juli—august. Da skal du prøve noe vår—hvor skrattende liryper setter
nytt—ervårtur til fjells i juni Mens hverandre stevne hvor blåstrupen ,“

varbekkepe klukker nedover liene smeller i vei med sine triller hvor
før vierkratt og dvergbjørk har tatt pipende heiloer og skurrende myrs

. (
på seg sin grønne sommerdrakt niper lar seg høre -

Det er nemlig da fjellets bevingede Det er også viktig hvor du går for
skare virkelig markerer seg a oppleve fjellfuglene Tørre rabber

De fleste fjellfuglene er pa plass og heier er naturlig nok ikke sa rike
i fjellet i slutten av mai En tur til på fugl Skal en oppleve det store

_____

“ ‘

fjells pa det tidspunktet er som fugleeventyret, bør en oppseke ... P’
regel litt av en opplevelse Været er fuktige områder—myr vann og 7

ofte bra det er fortsatt mye snø og vierkledde daler Ta med kikkert og H4øa hrn ,W

br skiføre Dermed er det lett ha god tur videre i naturvemåre av norJ
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L.om kommune framstår nærmest som et
gigantisk bygdemuseum, med stavkirke,
fjellmuseum og bygninger fra middelalde
ren. Drar du til fjells, er Galdhøpiggen og
Glittertind bare to av en rekke topper over

2000 meter. I tillegg finnes breer og elver
uherørt av utbygginger. Den heldige vil
også kunne få øye på fjelirev, kongeurn,
falk og fjellvåk.

Så har da også kommunestyret fattet et

Erik Frisvold i Lom
er ordfører i en
kommune som prio
riterer naturvern.
Men han har litt av
hvert å ta vare på
også selv på den
gamle gården Gar
mo. For hundre år
siden vokste Knut
Hamsun opp på
nabogården.

prinsippvedtak som sier at natur og kul
turhensyn skal gå som en rød, for ikke å si
en grønn, tråd gjennom alle planer og en
keltsaksvurderinger i kommunen.

Lom kommune har imidlertid ikke
noen egen plan for biologisk mangfold,
slik mange andre kommuner nå begynner
å få.

Mest fjell

Ordføreren i Lom heter [rik Frisvold. I lan
er gårdbruker, og som gårdbrukere flest vir
ker han slett ikke som den typiske miljø
verner eller friluftsmann.

— Jeg er ikke noe spesielt glad i å fly
rundt i disse fjellene. Ihvertfall ikke for for
nøyelsens skyld. I)et holder å springe rundt
etter dyr i arbeidstida, sier ordføreren til
N&M. Men han har absolutt fått øynene
opp for vern av [om-naturen.

I dag er en tredjedel av [om kommune
vernet gjennom Jotunheimen nasjonal-
park. Alle politikerne i I.om kommunesty
ret har gått inn for at vernet utvides til fem
ti prosent, ved den foreslåtte opprettelsen
av Reindalen nasjonalpark.

Vern foran lommebok

Lom kommune har 2700 innbyggere. Rei
selivsbedriftene representerer bygdas vik
tigste næringsvei. De framstår som moder
ne, men har røtter langt tilbake i forrige
århundre. Fjellvandring ble populært her
for over hundre år siden.

Fortsatt er det de enkle og tradisjonelle
turistgledene som dominerer i Lom. I-ler er
det bare ett lite alpinanlegg. Det er turtil
budet med vandring som det skal satses vi
dere på.

At Lom prioriterer natur, er motstanden
mot hyttebygging et godt eksempel på. Det
er nesten ingen private hytter i l.om i dag.

— Dette får vi en del reaksjoner på. Andre
kommuner skjønner ikke atvi kan si nei til
noe så gullkantet som hyttebygging, sier
han.

Bakgrunnen for kommunens nei til hyt
tebyggere, er ønsket om å verne urørt na
tur, og hensynet til seter- og tamreindrift.

Det er heller ikke tillatt å starte nye rei
selivsbedrifter i fjellet i Lom. I kommunens
arealpian står det svart på hvitt at utbygging
skal skje på basis i bedriftene som finnes.

Konflikter
Men l.om kommune har også sine konflik
ter, der naturvern står mot utbyggingsinte
resser. Nå verserer det planer om bygging

av travbane. Den vil berøre våtmarksom—
råder. \leibygging er et annet tema som kan

sette sinnene i kok.
Kraftkranglene ble imidlertid i!rnbyg—

gerne i [om ferdige med på 60- og 70-tal
let. I motsetn ing til de fleste andre steder,

vant niotstanderne av oppdenuning. Nå er
det tverrpolitisk enighet om at vassd ragene
skal ligge som de er — uten at kraftpolen—
sialet blir utnyttet.

Store utmarkskom numner har ofte pro
blenmer med motorisert lerdsel i utmark.

Lorn opplevde en merkelig situasjon da ny

lov om inotorisert ferrlsel i utmark ble ved
tatt for noen få år siden. Loven var ment å
stramme inn pruksisen i norske kommu—

nem men (ur [om ble det faktisk en dårli

gere løsning. Kommunen hadde strengere

regler fra før.

I )et er klart det være enkeltpersoner

som reagerer negativt på vår naturvernlin
je. Men de fleste inribyggerne aksepterer at
vi må ha de reglene vi har, mener Pris

vold. D

Filming forbudt!
Dersom du skal lage reklame
for en ny vaskeball på toppen
av Glittertind må du henvende
deg til Kan Sveen. Det ender
gjerne med tap — for vaskebal
len...
Kan Sveen er miljøvernleder i Lom. Ilun
jobber med alt fra utdeling av tøybleier til
innsamling av elgkjever. I tillegg får hun de
fleste henvendelsene når det skal lages re
klamefilm på breene eller stuntreportasjer
på Galdhøpiggen. For det skal det. I hvert-
fall inntil vedkommende har snakket med
mniljøvernlederen. Alle vil bruke Jotunhei
mens fjellverden til å profilere seg og sine
produkter, enten det er hårshampoo eller
muannfolkblader.

Felles for slike forespørsler er at det som
regel er minst et helikopter og en snosco
01cr eller to inne i bildet.

—Reklamebyråer og flimselskaper tror
det er spøk når jeg sier nei. Så svarer de at
dette får de lov til overalt ellers. Men det
hjelper ikke. I Lom er det naturen som har
førsteretten, sier Sveen.

Alle i politiet

— l)et føles ofte som om vi har 2000 mil
jøpoliti her i kommunen. Folk er flinke til
å si fra når noe truer naturen. Men det skuf
fer meg når Televerket tar seg til rette og
bygger vei på fjellet uten å samrå seg med
kommunen.

Sveen er imidlertid skeptisk til å etable
re mindre verneområder, hvis hensikten er
å beskytte enkeltarter.

— Disse områdene kan bli spesielle at
traksjoner og dermed true arten.I

iNATURVERNARET

[OM VELEER
NATUREN
Lom kommune har valgt natur framfor utbyg
ging. Nå vil politikerne utvide vernet fra 30 til
50 prosent av arealet.
N&M (Lom): Jens Petter Toldnæs

NATURVERNARET

I.- W . •

Kan Sveen er miljovernleder i Lom
og jobber med alt fra elgkjever til
tøybleier
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Fra Leirdalen i Lom kommune. Politikerne i kommunen
seg for å passe godt på den enestående naturen.

har bestemt
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Uten KFK/FK
Bosch bruker pentan i

(, isolasjonen og isobutan
som kjølemiddel.
Skapene har ingen stoffer
som bryter ned ozonlaget
eller bidrar til
drivhuseffekten.

Fra

Beregnet på
resirkulering
Skapene er konstruert slik
at de lett kan demonteres
for resirkulering og
materialene er tydelig
merket for dette formalet.
Alle deler av kunststoff er
forøvrig uten mykgjørere,
blekemidler og andre
skadelige stoffer.

Lave forbruksverdier
Bosch har flere ekstra
godt isolerte skap med et
spesielt lavt strømforbruk.
Støynivaet er ogsa
behagelig lavt.

N&M: Jens Petter Toldnæs

— I )et er ikke forurensning som lorst og

fremst truer vart hiologiske mangfold. Be-

var ing av artenes leveområder er langt

viktigere, sier Thor Midteng, som er fag-

medarbeider for klassisk naturvern i Na

to rvern forbundets sekretariat i Oslo.

Stikkordet ftr biologisk mangfolcl er

nøkkelboitoper. En hiotop er en arts leve

omrade, og en nokkelbiotoj) er et leveoin

rade for svært sjeldne eller ,sarbare arter.

I Norge er det kommunene, gjennom

sine arealpianer, som til sjuende og sisi be

stemmer over nøkkelhiolopene. Statens

makt ved Miljoverndepartementet er be

grenset. Dette er også hovedtemaet i Na

turvernåret
Derfor ønsker Naturvernforbundet na å

hjelpe kommunene til å ta ansvar i natur—

vernsaker. Hjelpen skal komme i form av

okt fokusering fra Naturvernforbu ndets Lo

kallags side, og et hefïe som kan fortelle

kommunene hvordan de kan kart legge og

ta vare på de verdifulle områdene. Fleftet

skal være ferdig før sommeren.

Egne kart

Professor Sigmund I lågvar ved Institutt for

biologi og natorforvaltning bistår i Natur—

veriiforbundet i arbeidet med naturvern i
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kommunene I lan mener hver kommune i

landet må fa sitt eget kart over disse områ

dene. Alle faginiljoer må stovsuges for å få

kartene så fullstendige som mulig, I tillegg

må Iokalbel’olkning og organisasjoner bi

dra med kunnskap.
Alle i kommunen vil så måtte sjekke kar

tet før eventuelle inngrep gjøres. På denne

måten vil nokkelbiotopene sikres for fram

tida.

Spørsmål

Noen av de sporsmalene som blir viktige

for kommunene å stille er:
Hvilke naturtyper er sjeldne i komrriu

nen? Har kom mnunen naturtyper som er

sjeldne i landssammenheng? 1 lar kom

munen leveområder der truede, sårhare el

ler sjeldne arter er påvist? 1 Ivilke biotoper

i kommunen er særlig artsrike? Er det hio

toper som er særlig sarhare eller konflikt-

fylte, og hvor det haster med en avklaring

av kontliktene?

Tre trusler

Komnmuneadministrasjonen er ifølge Sig

mund I lågvar en av tre hovedaktorer når

det gjelder nokkelbiotoper:

Skogbruket. Mange av våre mest sår-

bare arter befinner seg i naturtypen skog.

Næringen har allerede har fått øynene opp

for problemet gjennom prosjektet Siste

Sjanse.
Jordbruket. Det er jordbruket som i

stor grad bestemmer hvordan ku I to riand
skapet vårt skal se ut, og derfor rår over vik

tige leveområder som dammer, bekker,

kantsoner, åkerholmer, sEilte og heiteeng

er.
Arealplanleggerene i kommune

ne. De produserer planer om utbygging

som vil berore naturen pa en eller annen

måte.

Konkurranse

Naturvernforbundet har også som en del

av Naturvernåret i 9o)5 lansert en konkur

ranse om hvilken kommune her i landet

som er best på naturvern. Innen 15. sep

tember skal kommunene gjøre rede for i

hvilken grad de oppfyller ni kriterier for mm

tti rvern.
Blant kriteriene er vern av natur gjen

nom bruk av plan-og bvgningsloven, og at

kommunen har stanset inngrep i vernede

o in rader. Kåri ngen av den beste ku ro mmm -

nen vil skje i november. U

Hvert år finner et halvt hundre nordmenn det for godt å ta ha

severdigtmeter i nærmere øyensyn - for all tid. De får aldri

mulighet til å oppleve havets rike og spennende fauna, men

nok med å prøve å overleve en kamp hvor utfallet i utgangspi

tet er gitt.

Heldigvis tar stadig flere initiativet til å kjøpe seg

nings- eller flytevest. Men fremdeles er tallene for druknings

ulykker i Norge skremmende høye. Over halvparten skyl

manglende bruk av vest. Compass rednings- og flyteve

omfatter et stort utvalg. Til vanlig fritidsbruk anbefaler vi mo

lene avbildet i denne annonsen. Compass-vestene finnes i

ledende sportsforretninger.

Flytevest Natur
Jakt/iIskevest mE

mange detaljer, fra 4
og Oppover.

qppasi

NATURVERNARET

I

Kommunevåpnene har ofte hentet motiver fra naturen. Desverre har kommunene ikke alltid visst å ta vare på den.

Naturvernforbundets Thor Midteng vil nå hjelpe

Finnes det kjøleskap og

___

frysere som er mer
miljovennlige enn andre? II

NATURVERNFORBUNDET
HJELPER KOMMUNENE

kommunene med å ta vare på mer av sin natur.

Bosch

r i
KSR 2700 - Nyttevolum 266 hter -
Strømforbruk 0,44 kWh pr. døgn.

BOSCH
hjelper deg

Compass Màsen
Rednlngsvest. fra 3 kg og

Oppover, fluoriserende
farge, varseifløyte.

Jc-J
Flytesest Sau,

Praktisk bdtvest, fra 30 kg
og oppover.

Craft AS, Hasleveien 15, 0571 Oslo, Kundetelefon 22 35 0(
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Vandrer du rundt i Køt , må du pas
se på å ikke havne i s nen. Med jev
ne mellomrom I:::: eling med me
get målbevisste syl arende. De er
profesjonelle sykkel e, og blir mektig
irriterte når en turist vlrns ut i banen.

Det er enkelt å sy i benhavn. Her
har sykkelen like høy s tu bilen, med
egne veibaner, trafikklys ert bane
i veikryssene. Og mange ve sy -

jobb eller studier. 30 til 40 pront av ar
beidsreisene i byen skjer med sykkel. Det er
mange som pendler så langt som fra Ro
skilde til hovedstaden — en avstand på tre mil
hver vei.

København er imidlertid fortsatt et bil-ma
reritt. Amagergade, som skjærer sentrum i
to, har seks fler. Her brøler bilene forbi da
gen lang.

Men i den danske regjeringens
traflklcplan, heter det at alle reiser under tre
til fire kilometer skal skje med sykkel eller
gange innen år 2005.

Gode råd

Kanskje danskene har noen gode sykkelråd
til oss nordmenn? lnformasjonsleder Mi
chael Nielsen sier til N&M at sykkelstier og
sykkelbane er en absolutt forutsetning for å
få flere til å velge sykkelen.

N&M: Jon K. Berg I

.0

V
— Det viktigs om vurderer å g

over til sykkel,’er er trygt. Det
at sykkelbanene må skilles klart av
banen, og at du slipper å sykle midt i

veikryss fylt av biler.
Erfaringene i Danmark har

bane i kjørebanen er --

enn egne sykke
teri”

Informasjon

“Elemenr informasjon om sykkelbruk er
også viktig for å få flere over på sykkelsetet,
mener Nielsen. Det er informasjon om frakt
av barn og bagasje, hvordan giret fungerer,
vedlikehold, og påkledning. For eksempel er
det viktig med ullundéity om vinteren.

— Mange klarer ikke å holde styr på det
te. En vanlig unnskyldning for ikke å bruke
sykkelen, er atden står punktert hjemme i
kjelleren. Det er også viktig å demonstre
re for folk at det er mulig å bruke sykkel når
de skal handle. Dessuten trenger de å få
kunnskap om hvor sunt det er å velge syk
kelen framfor bilen.

Her er noen andre tips fra sykkelekspert
Nielsen: ,

eller de kan sykle dit, og ta T-bane eller buss
resten.

En del parkeringsplasser for bil bør gjøres
om til parkeringsplasser for sykkel

Om vinteren må kommunen sørge for at
sykkelbanene er snafrie. I dag blir snøen i
kjørebanen ofte sliflet over på sykkelbanen.

Byene bør opprette en stall av sykler som
kan leies ut g?tis. København kommune vil
nå gå til innkjøp av flere tusen slike gratis-
sykler.
D Det bør være billig og enkelt å ta med syk
kel på tog og T-bane.

L Det kanskje viktigste tiltaket er å legge re
striksjoner på bilbruken, samtidig som ‘

dene legges bedre til

For hovedflyplassen på Gardermoen har vi utført:
Hovedplanarbeidet

• Arkitektarbeidet for Ekspedisjonsbygningen med jernbanestasjonen
• Arkitektarbeidet for lufttrafikk-kontrolltårnet

.j
AVIAPLAN AS

Aviaplan AS er et planleggings- og rädgivningsfirma etablert for i yte tjenester til lufthavnprosjekter.
Selskapet leverer tjenester innenfor:

• Arkitektarbeider • Prosjektiedelse
• Lufthavnplanlegging • Pivsjektadininistrasjon

• Flvplasslogistikk • Bvggetekn ikk
• A realpianlegging • VVS-teknikk
• Landskapsarkitektur • Ek’ktmtekn ikk
• Sainferdseisplanieggiizg • IVliljØtekn ikk

+VAR-tekiiikk

Arkitekter og rådgivende ingeniører, Uranienborgvn. 11, 0351 Oslo, TIf. 22 56 41 31 - Fax 22 56 41 60
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_ruker meL
kel til jobb, 0

rM) I KØber..
-j 40 prosent syi

en øker stadig.

Cyklist
Forund.

)

i

4j-

yndighetene
,_1 reisefradrag

i på skatten for bruk
t av sykkel over en L

viss avstand.
Bedrifter bør an

sykilstene skaffe seg flrmasy

_____

it mange syklis- kler til bruk I den daglige driften

-

- r det lett ulykker. “0 Det ber være sikker sykkelparkering på ar-
avgjørende at Ibånene beidsplassen

blir godt vedlikeholdt, mener Ni- 0 Sikker sykkelparkenng bør det også være
elsen. ved utkanten av byen. Dermed kan folk en

ten kjøre bilen dit, og sykle resten av veied

Oslo Hovedflyplass AS, NSB Gardermoen AS, Forsvarets bygningstjeneste og Statens
vegvesen Akershus har laget en årsrapport om oppfølgende miljØundersØkelser. Den tar for
seg vann, naturmiljø, støy, og luft og kan bestilles fra Oslo Hovedflyplass AS, Postboks 2654

St. Hanshaugen, 0131 OSLO, tlf.: 22 06 86 01
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Om det er ett tema som kan fa fram
uenighet i norsk miljobevegelse, sa er det
forholdet mellom vern og bruk av natur.
Skal naturen fredes og heskvttes i avgren
sede omrader, eller skal den brukes som
ressurshase for lokal sjolberging?

Sli]ce sporsmal kan få ulike konflikter opp
i dagen: Mellom by og land, mellom det
moderne og det tradisjonelle, mellom de
stromlinjelormede og de motkulturelle, og
mellom byrakrater og biologer på den ene si
den, og småhmkere og fiskere pa den andre.

Under Naturarvtinget, som skal gå pa
rall elt med Naturvernforbundets lands
møte i Floro i slutten av juni, inviteres
medlemmer og tillitsvalgte til å drøfte
forholdet mellom vern og bruk av natur.
Dette ordskiftet kan fort skape såpass tem
peratur at også delegatene inne i landsmo
tesalen ma tørke svetten. 1-Ivis denne
konfliktdi mensjonen trekkes inn i enkelt
saker på selve møtet, trengs det god politisk
snekring for å spikre sammen et kompro
miss som alle kan akseptere.

Splittet styre

Det er nemlig ikke alle syn som lar seg for
ene her i verden, i hvert fall ikke sånn med
det samme. Dette har Naturvernliirhundets
landsstyre fatt merke flere ganger de siste
irene. Mest oppmerksomhet vakte debat
ten om den norske hvalfangsten for snart
tre ar siden.

Dengang hadde forbundet anbefalt Den
Internasjonale I lvalfangstkommisjonen a
ga inn lor begrenset fangst av vagehval.
Kommisjonen sa nei, Gro sa ja, og hva
sko I le Naturvernlbrbundet si da? Først ute

med restriksjoner pa bruk — pa
den andre. Naturvernforhundet
henger med i debatten, og har
fatt en forsmak pa konlliktpo
tensialet. Forbundet sentralt la
get informasjonsmateriell med
tyngdepunktet på vernesiden.
På det første landsstyremotet i
år foreslo Nordlandsrepresentan
ten Magnar Nesset at dette mate
niellet skulle trekkes tilbake. 1-lan
holdt på å få flertall. Diskusjonen
på motet endte med et slags kom
promiss. Det gikk ut på at alle skal:
ha et ord med i laget i fortsettelsen.
Dessuten skal Natorvernfo rbun
det jobbe for en ny metodikk i slike\
vernesaker, som ikke skal sette hegren
set, lokal bruk av et område på linje
med storstilt kommersiell utnyttelse.

Leder Stein Malkenes utdyper vedta
ket på denne måten:

— Det viktigste argumentet mot en r
vernelinje er følgende: Ved å innfore st
heint, byråkratisk vern av et område, vil cii
kunne være med på å rive grunnen unna
tradisjonell hosting i området. Slik høsting
kan til og med ha vært med på a skape (le
naturkvditetene vi ønsker å bevare. For å
redusere konfliktnivaet, må vi fa mer fol
keliggjorte, statlige verneprosesser. Undei
forberedelsene til vern av et omrade, mi
folk og lokalsamfunn delta i prosessen i
sterkere grad enn det som har skjedd til ni,
sier han.

1Jan foyer inidlertid til at det er for naivt
å tro at en folkelig, okologisk fi,rstaelse
nødvendigvis er et evigvarende

aVed å innføre
stivbeint, byråkratisk
vern av et område, vil
en kunne rive grunnen
unna tradisjonell hos-
ting i området. Slik
hosting kan til og med
ha vært med på å ska
pe de naturkvalitetene
vi ønsker å bevaren

Stein Malkenes,
leder i Naturvernforbundet

4,

INTERN STRID
OM NATURVERN
Skal Naturvernforbundet drive med naturvern? Det blir et
viktig stridsspørsmål under kommende landsmøte.

N&M: Jon Bjartnes
Illustrasjon: Per Dybwig jr.
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var Tore Killingland, fagsjef i sekretariatet
i Oslo. 1-lan sa pa [V at kommisjønens ved
tak ikke var bra, men at Norge bonde føl
ge (fet av hensyn til nespekten for interna
sjonale miljoavtaler. Altså vern, av hensyn
til internasjonal mil jøpolitikk. Neste var
Bente Aasjond i forbundets Barentsbavot
valg, I lon sa, også på iv, at Norge burde
fange vågehval fordi bestanden var stor
nok. Altså bruk, av hensyn til lokal res
sursforvaltniing. Saken splittet ikke bare de
ansatte, men også landsstyret. Et knapt fler
tall, bestående av folk fra distriktene, valg
te til slutt Aasjord-linjen.

Omtrent samtidig med denne saken,
harket to veteraner sammen i spørsmålet
om venn av Gauldalsvidda i Trøndelag.
Okofilosofen Sigmond Kvaløy Sa’tereng
gikk imot opprettelse av nasjonalpank i det
te området. I-lan mente en nasjonalpark vil
le trekke til seg feil type tunister, og dessuten
gjøre en tradisjonell utnyttelse som seter-
drift vanskelig. På den andre siden sto Na
tunvernfnrbondets tidligere. geieralsekretr
Per Flatbeng. Flan mente Sæterengs stand
punkter var naive, og at all erfaring skulle
tilsi at det van behov for nasjonal styring i
tillegg til lokal forvaltning.

Ny metodikk

Men vi trenger ikke a gå tre ar tilbake for å
finne flere eksempler pa samme type
uenighet. Na er en ny type landskapsvern
pa vei inn i Norge: Venn under vann, I lø
pet av 90-tallet blir opprettelse av marine
verneområder garantert en konfliktsak. I )er
vil hmkenintenessene havne pa den ene si
den, og de som går inn for vern — og den-

4rSt’I EI.L-E. UK?

sJ
;1/
?fr I
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> fenomen. Skikkelige, offentlige ver
neregler blir en viktig kvalitetssikring, me
ner Malkenes.

To tradkjoner
Fra intiden vil vise hvor vellykket en slik
kompromisslinje vil bli. Går vi den andre
veien, og kikker på fortiden, kan vi finne
bakgrunnen for uenigheten i debatten om
vern og bruk.

Et godt stykke på vei kan brytningene i
disse sakene forklares med at det lenge har
vært to ganske forskjellige retninger i norsk
miljødebatt. Vi kan kalle den ene retningen
for idealismen og den andre for realismen.
Det kan være grunn til å minne om at be
grepene er abstraksjoner, og at det ikke
nødvendigvis er så lett å finne rendyrkede
representanter. Det er heller ikke meningen
å fornærme noen.

Realistene er mer opptatt av hva som er
politisk mulig enn av hva som er naturlig
eller naturmessig nødvendig. De er gjerne
byfolk, forholder seg helst til storsamfun
net, og mener at et naturinngrep er et na
turinngrep, enten det blir utført av lokal-
befolkningen eller folk som bor andre
steder. De har ofte et nært forhold til bio
logisk vitenskap, i hvert fall henter de gjer
ne argumentene sine der. Målet er vern,
fredning og restriksjoner. For å oppnå
denslags, skriver de utredninger og ho
ringsuttalelser og oppfører seg for øvrig
pent og ordentlig. Tradisjonelt har de klas
siske naturvernerne i Norge passet til den
ne beskrivelsen — enten de har hefunnet seg
innenfor eller utenfor statens hyråkrati. I
Naturvernforbundet hører folk som æres
medlem Nils Borchgrevink, tidligere gene
ralsekretær Magne Midttun og tidligere le
der Ragnar Vik hjemme i denne gruppen.
Det nylig avhoppede sentralstyrernedlem
‘Irygve Norman plasserte seg godt inne i
denne tradisjonen, da han i forrige Natur &
Miljø begrunnet sin avgang slik:

— Jeg tror jeg representerer en stor grup
iw medlemmer (...) som er mer opptatt av

forbrukerrettet miljovern og det tradisjo
nelle naturvemet enn ft)r eksempel dis
triktspolitikk og situasjonen for kystfiskerne.

Idealistene
Idealistene er på sin side opptatt av både
distniktspolitikk og kystfiskere. De bor som
regel på bygda. Det er ikke så rart, for deres
politiske hovedinål er levedyktige lokal
samfunn i nærkontakt med naturen. De
mener man ikke kan sammenligne natur-
inngrep som blir gjennomført av et natur
eiende, industrialisert storsamfunn, med
(le som blir gjennomført i forbindelse med
lokalbasert, lavteknologisk ressursutnyttel
se. De er mer glade i bønder enn i hiologer,
og har i det hele tatt sterk tilknytning til
primærnæringene. Naturen må og skal
brukes til matproduksjon. I forbindelse
med Naturvernforbundets molto La natu
ren gå i arv, lanserte idealisten Gunnar Al
hum et spøkefullt mot-slagord: La naturen
gå i harv — en ganske treff sikker oppsum—
Ille ring.

Som miljøpolitisk retning fikk denne
sjolbergingslinja et oppsving i forbindelse
med forrige EF-kamp. Økofilosofer og øko
politikere som Sigmund Kvaloy Sa’tereng,
Arne Vinje og l-Iartvig Sætra var domine
rende skikkelser. Disse er fremdeles på ba
nen. I Naturvernforbundet av i dag bæres
denne politikken i særlig grad fram av de
Steigen-baserte parhestene Gunnar Alhum,
tidligere daglig le
der i Natur og Ung
dom, og Bente Aas
jord, sekretær i
Naturvernfo rbun
dets Barentshavut
valg.

- Mangehodet
troll
Nato rve rn fo rl) on—
dets sekretariat i
Oslo har tradisjo
nelt tenkt vern mer

enn høsting. Dette har innimellom styrket
den by/land-konflikten som er en del av
grunnlaget i hnmk/vern-dehatten. General
sekretær Dag 1-lareide mener det er viktig
å ikke overdrive disse konfiiktene.

— Naturvernforhundet gjør seg best som
mnangehodet troll. Eventuelle forsøk på å
stromnlinjeforme en ideologi ville være for
holdsvis mislykket. Vi er landsdekkende og
demokratiske og må leve mned Inotset
ninger, sier han.

I lareide sier videre at det er riktig at for
bundet har hatt preg av konflikt mellom by
og land. Det har særlig hatt sammenheng
med hvilke allianser forbundet har inngått,
og hvilke fiender det har fått i de forskjel
lige sakene.

— I det klassiske, arealorienterte natur-
vernet har vi ofte hatt bønder og gnlnneie
re som fiender. Selv om vi innimellom, og
da særlig fra 1970-tallet, har vært veldig
tlistriktsorienterte, tror jeg ikke at bonde
datteren nødvendigvis har hatt det lettere
i Naturvernforbundet enn gutten fra Oslo
Vest. Og vi må ha plass til begge. For Na
turvernforbundct ville det være et nederlag
å velge side i en sånn type konflikt. Både
primærnæringen, industrien og friluftslivet
er mulige motstandere for oss, understre
ker 1-lareide.

I likhet med Stein Malkenes, vil 1-lareide
gjerne bygge komprornisser mellom ver
flere og brukere.

— 1-lovedkilden til våre standpunkter er
ofte vitenskapelig gjennomtenking. Vi
befinner oss nærmere de naturorienterte for
skenniljoene enn (len lokale naturkunn
skapen. På mange måter er det forskerne
Som bestemmer hva vi skal nwne. Vi bør i
større grad enn tidligere, oppsøke andre ty
per kilder, nemlig de som kjenner de loka
le vilkår. Mange verneplaner er blitt dumme,
fordi de ikke tar hensyn til de lokale forhol
dene — enten det gjelder naturen eller men
neskene. Det tydeliggjøres kanskje enda mer
i vårt internasjonale arbeid, for eksempel
med regnskogen, sier Dag Hareide. E]

A(;NES 3 VEGG. ilen flYe Siniti

i ila len .soni milj øniessig ei like bra
sinn tre. Lagerføres av ledende iyg—
geva reforha 11(1 lere

Jeg tror jeg representerer en stor grup
pe medlemmer (..,) som er mer opptatt av
forbrukerrettet miljovern og det tradisjo
nelle naturvernet enn for eksempel’
distriktspolitikk og situasjonen for
kystfiskerne

Trygve Norman, som gikk fra Naturvernforbundets styre i protest

Lett å legge - lett i vekt...
PATENTERT i

Ren torv i nettingsekker
Legges direkte på taket

Lett å legge
Lett i vekt

Sikrer jevn tykkelse
Ferdig armert

Såes direkte i sekken
Ligger stabilt

Blåser ikke vekk
Ferdig gjødslet og kalket

NITTEDAL TORVINDUSTRI A.S
1482 Nittedal

TIf.: 67 07 11 30. Fax: 67 07 28 83.

Sur nedbør vil vi ikke ha,

RS5O heter det!
Retursystemet som skal ta vare på verdien i
håndtørkepapiret ditt etter at det er brukt

For ytterligere informasjon; ta kontakt med vårt hovedkontor på telefon 22 1963 10

I,

selv om Plastmo takrenner tåler
forurensningens påkjenninger.

PIarniö
— den holder

r\lr SPoq

1995, Det Europeiske Naturvernåret

Plastmo A/S, Eternittvn. 30, 3470 Slemmestad
Telefon: 66 79 82 65, telefax: 66 79 63 49

AGNES FABRIKKER AS
TeIeion 33 1993 00 Teetar 33 199875
Postbc4cs 8. 3291 Slavorn I
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Konkurranse:

HVILKE DYR FRA
NORSK FAUNA? (

Mange ble med på vandring i nasjonalparkene i
forrige nummer. Denne gangen vil ikke luringen
Lagopus si så mye om hvor han har vært, bare litt om
hvem han har møtt.

N&M: Jens Petter Toldnæs

Felles for dem alle er at de
frister en usikker tilværelse i
norsk natur. ljellreven
Lagopus, som selv ikke føler
seg helt trygg på sin arts
vegne, mener derfor at det
er betryggende å vite at
N&Ms lesere kjenner til
dem. Gjør du det, og i
tillegg sender oss svaret
innen 23/6 er du med i
trekningen av tre 1-skjorter
med truede artr. Husk å
oppgi størrelse og motiv.
Lykke til!

ê4N.

Vinn t-skjorte med
lundefugi, gaupe eller
marisko — oppgi øn
sket motiv og storrel
se.

Slik ser vintersporene etter dyr num
mer 2 ut.

Svarkupong
Dyri’ Dyr2’ Dyr3’

Navn’

Adresse’

Sendes til Natur & Miljø, Postboks 2113 Grünerløkka 0505 Oslo.
Merk konvolutten Lagopus

Her var Lagopus
Over hundre riktige svar er registrert i
N&M’s påskekonkurranse. De heldige
vinnerne er
Tormod Risholt - SKIEN
Vigdis Nylind - TROMSØ
Leif Arne Lien — EGERSUND

Løsning: Ormtjernkampen — Gress
åmoen - Hardangervidda - Øvre
Pasvik — Øvre Dividalen — Femunds
marka — Saltfjellet

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY
NORWAY

1. Tannløs tungvekter

___

Dette dyret må La ‘betrakte litt på avstand. ‘l’il gjengjeld får han god

__________-

lig travelt ed å spise lodde, sild og krill, og kan ievegeg stort over 20
k, ‘ Til tross for at dyret ikke hJI Le1ffi1i i munnen legger det i seg i sto
re mezgd katessene. Selv om aiØ opptil 70 000 kilo er den bare nest størst
blant den gtj3pè’n som ikke å hjelpe deg litt til, kan Lagopus fortelle at han
befinner se1angs Finmarkskn, og at det er sommer.

3

2. Fisk og
froskespiser

3. Verdensrekordholder

NORGIPS A/S
Postboks 655 Tangen
3002 Drammen
Telefon 33 77 11 95
Telefax 33 77 13 10

Det andre dyret Lagopus
møtte, satte igjen sporene

sine, I tillegg får du opp
lyst at arten har vært i til
bakegang her landet siden
århundreskiftet. Dette pat
tedyret lever hovedsakelig
av fisk, men sier ikke nei
takk til frosk, fugler og
smågnagere heller.

lGV/S

(

c

SvisjH! Det siste dyret så Lagopus bare stjerten
av. Kanskje ikke så rart — det er snal’ri ver
dens raskeste skapning. Ca..350 kilneter i ti
men kan Falco “i. Arten
har vært i kraftig i ‘er
nåuttilå og
fremst av

“I

65 år i lysets tjeneste
Kvalitet og tradisjon føres videre

Auralight AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo.Postboks 113 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 22 55 91 00. Telefax. 22 56 16 56

LARVIK PIGMENT
(NORWAY) AS
P0. Boy 1281
N-3254 Larvik, Norway
Tel: +4733183464
Fax:+47 33182933

NON-WASTE
TECHNOLOGY
FOR PROCESS
INDUSTRY

LARVIK
PIGMENT

Originally established in 1948 as a
production facility for zinc oxide,

Larvik Pigment (Norway) AS began pro
ducing paint grade zinc dust from sec
ondary zinc already in 1959. The com
pany exports over 90% of its production
to more than 30 markets worfdwide.

Environmental Consciousness
from the Start

From the beginning of zinc dust produc
tion in Larvik, emphasis has been fo
cused on quality and on recycling of sec
ondary zinc in the electrically-heatecl Lar
vik furnace. Special emphasis has been
put on the technology for the cleaning of
all flue gases.

Recycling of secondary zinc means that
Larvik Pigment reduces the risk of zinc
becoming an environmental problem.
This places the company in a unique

position because it has developed an
almost non-polluting process. Not sur
prisingly, the Larvik technology is well
known throughout the world and is today
licensed to the U.K., the U.S.A. and
Australia.

Effective Resource Usage

Since all cooling water is recirculated,
good use is made of all resources. In
addition, the company uses hydro-
electric power in production, another
positive factor for the environment.

Pollution Control Compliance

The company’s factory is in full compli
ance with all regulations specified by the
Norwegian State Pollution Control
Authority (SFT) and represents a positive
example in the Scandinavian zinc sector.
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Foto 04e Daniel Ene,sen/San,foto

N&M: Knut Are Tvedt

Fk wedrnalet rried det europeiske natur
vernaret i 1970 var å fa fart i det nasjona
le natur- og miljuarbeidet. Biclraget fra nor
ske myndigheter var derimot a apne for
ytterligere rasering av verneverdig natur i
en ny, omstridt vannkraftutbygging.

Sentralt i Mardola-konflikten sto overfø—
ringen av vannet i Mardula fra Eikesdalen
til (rytten, pa tross av at Eikesdal tidligere
hadde fått garanti for at det ikke skulle over
føres mer vann fra dalen. Utbyggingen ville
dessuten torrlegge Mardalsfossen, som med
et sanilet (åll pa 655 meter var en av verdens
høyeste og mektigste fosser.

Protester

M iljobevegelsen protesterte nm[ utbyg
gingen. I 1969 ble Samarbeidsgruppene for
natur- og miljovern (snm) stiftet. (snni),
som satte navnet sitt i parantes, fordi saken
var viktigere enn organisasjonen, sprang ut
fra et akademisk miljø knyttet til Univer
sitetet i Oslo. Men den fikk raskt tilslutning
fra andre grupper, blant annet personer i
Natur Ungdom, Naturvernforbundet
Støttet synspunktene til aksjonistene, men
lYn )tSatte seg sivil ulvdighet.

(snm) ble til i kjolvannet av debatten om
utbyggingen av Aurlandsdalen. Manlola-sa
ken hadde klare paralleller til Aurlandsda—
len, og (som) diskuterte bruk av ikkevolde
lig, sivil ulydighet for å stanse utbyggingen.

25. juli 1970 satte omlag 50 (snm)-ere,
anført av blant andre Sigrnund Kvaløy, seg

ned i anleggsveien mellom Romsdal og Ei
kesdal for å stanse den videre utbyggingen.

Aksjonen avblåst

Mardola-aksjonen ble avblåst 6. august, et
ter at det kom et rnot-demonstrasjonstog
fra Rauma-siden og nærmest truet demon
strantene til å gi seg. Over 500 mennesker
fra Romsdal forlangte at aksjonen skulle
avblåses innen neste dag, ellers kunne de
ikke garantere for hva som ville skje...

Utstyrt med skvulpende hensinkanner
og slagord som «Romsdal for rornsdalin
ger» og «I lippies dra hjem — hvis dere har
noe!» virket deinonstrasjonstoget fra Rau
ma ganske tniende.

Aksjonsledelsen valgte å avblåse aksjo
nen. Aftenposten kalte det en «&‘relos re-
trett — uten sympati, jaget av bygdefolkets
trussel, av rettssamfunnets nøkterne reak
sjoner og av almenhetens kolde skulder».

ltter en punktmarkering fra Iåkesdal ble
teltleiren deretter flyttet ut av veitraseen.
Senere på høsten foretok noen aksjonister,
blant andre Arne Næss og Sigmund Kval
øy, en ny symbolsk stengning av anleggs
veien. Men sa ble de baret vekk av politiet
under full pressedekning.

Sivil ulydighet

I Mardøla-aksjoneri ble sivil ulydighet for
første gang brukt i en natur- og miljøsak.
Ingen hadde tidligere satt seg ned i veien og
sperret anleggstrahkken.

Oppmerksomheten rundt aksjonen ble
enorm, mye større enn noen hadde regnet )med. Både presse og kringkasting grep be
gjærlig muligheten til å dekke aksjonen,
midt i agurk-tida. Internasjonal presse var
også på plass.

På den tiden var det sjelden at natur- og
miljøinteressene slapp til i media i det hele
tatt. Det var en stor overgang da VG og Dags
revyen korn i egne fly til Mardola. Filmska
peren Oddvar Einarson var ogsa til stede og
laget dolcurnentarfllm om aksjonen.

Aksjonistene ble hetset

Natur- og miljovern korn plutselig på alles
lepper, noe som også førte til motreaksjo

Sivil ulydighet som aksjonsform var
ukjent. I tillegg var aksjonen rettet mot et
lovlig fattet stortingsvedtak, og aksjonen
avslørte splittelsen i de berørte lokalsam
funnene. Folk i Eikesdalen var motstande
re av utbyggingen og deltok i aksjonen,
mens folk i Rauma stort sett var for. Mange
hadde økonomiske interesser i saken.

I avisene ble aksjonistene beskyldt for å
være langhårede, yrkesdemonstrerende
hippier, og politikerne nedverdiget seg ikke
til å kommentere aksjonistenes krav.

— Man diskuterer ikke med demon
stranter, sa industriminister Sverre Walter
Rostoft.

Ryktefiominen ble ikke mindre da det
kom en busslast med nye aksjonister di
rekte fra jazzfestivalen i Molde. I)e utrolig
ste historier dukket opp: ble det mykt hasj
der? Var revolusjonen nær forestaende?

Bekymrede foreldre nektet sine ten
åringsbarn å slutte seg til aksjonen, og
noen av de yngste aksjonistene ble hentet
på fjellet. Det gikk rykter om dårlig hygie
ne i leiren, og det ble reagert på at enkelte

Aksjonistene
stanset ut
byggingen i
nesten to
uker, og fikk
stor
oppmerksom
het.

Mardola slik
turistene får

se den: To
måneder hver
sommer slip

pes vannet
igjennom til
ære for de

tilreisende.

hadde med seg små barn i slik stor høyde

t (1100 m.o.h.)...
I virkeligheten var aksjonistene vanlige

folk, med en liten overvekt av veletablerte
akademikere og studenter. Flere politiske
ungdomsorganisasjoner vurderte å slutte
seg til aksjonen, men rakk det ikke for den
ble avblåst. Enkelte politikere (lukket i
Mardøla, deriblant Venstres leder (;uiiir

Garho og Unge Venstre-lederen Odd I inar
Dorum.

Stor betydning
Akt ivistene klarte det som det offisielle Na—
turvernåret ikke maktet: i iå lårt pa miljø—
debatten. Pa tross av sterk motstand fikk
«rabulistene» ovi.’i’i’askeiide mye støtte,
ogsa blant etablerte, politiske institusjoner.
I )et skyldtes at aksjonistene nådde fram
med budskapet: utbyggingsplanene med
fiirte så store nattirinngrcj) at de burde vært
avvist, og saksbehandlingen var mangelfull
ng udeinokr,itisk.

Slik sett fikk saken stor betydning for se
nere vassdragssaker. I tillegg kom alliansen
mellom naturvernere og bygdefolk. Det var
nye tanker at berørte lokalsamfunn var
mot vannkraftutbygging.

11975 stod kraftverket ft’rdig. Maridals
fossen var torrlagt. Bortsett fra en liten
vannforing til ære f’or solnmerturistene. D

DA BYEDEFOLK
KJEPPJAGEF
MIUDVERNERE

I år er det 25 år siden Mardøla-aksjonen.

ner.

D

Vi takker det norske
folk for deres bidrag ...

I
11 milliarder til norsk idrett

4 milliarder til norsk kultur
13 milliarder til vitenskapelige formål

ærelos retrett — uten sympati, jaget av byg
defolkets trussel, av rettssamfunnets nøkterne
reaksjoner og av almenhetens kolde skulder

Aftenposten etter at Mardola-aksjonen ble avsluttet.

or,k Ti1,1,iog er ,ii —tøt tepiller for f,natii, ring a
viktig, —aiialunii»,,ppgaver. Like viktig er il.ti ,‘iik,’Ite’

piII.r. For ilit i iI, ,‘nkelt,’ I,iIraz og .)iII.-gIlIle’ (lIII i uh1l

nkuper l,t ,iiteIig ,I,rIsudlI,t. I ordeliiigen av tij.pcttiilIti. har
,iI(Irlt «g gjttlIioIn ti,I,io-. og fra j()93 har i(Irelt kultur og t’orkiiiiig fàtt en like l.I

,ItI hver. Og I,iIragie fra or»k ‘I’ipiiiig Itloliner; Miitt i dai’rt, krozi.ier,hi Iaar irk—

‘Ottlhl,,t4tI I,iIratti Ille,t ,ia’rtiwl, .01 i,tihhiar>I,r kroner iii «anth’iitiiiiiyttige l’orno’,l.
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Det nærmer seg landsmø
te i Naturvernforbundet.
Arets høgdepunkt for oss
alle. Sjolv om det berre er
paske nar eg skriv dette,
har vi allereie i lengre tid
arbeidd med førebuingar
og tilrettelegging. Lands
møtet ser ut til å bli spa
nande og flott, og ei hen
ding som kan og skal
bringe Forbundet vidare
gjennom ny vokster inn
mot neste arhundre.

Dette er ei svær utfor
dring og krever sitt av oss
alle. Ein viktig føresetnad
vil vere at vi føler at vi star
samla bak dei vedtaka og
dei menneska som skal
føre oss vidare.

Vi er ikkje sa allverdens
mange som set av nokre
är av livet til å arbeide
aktivt, men vi er dyktige,
stae og vi held ut. Vi deler

oppgavene mellom oss ar
om anna, og alle kjenner
alle sann omtrent. Ein slik
organisasjon, ei slik salig
blanding av alle mennes
ketypar, krev varsemd og
omtanke. lkkje berre for
naturen var, men kanskje
endà meir for kvarandre i
det kvardagslege. Dette er
vi ikkje flinke nok til. Vi
driv rovdrift pa oss sjølve,
og mange slit seg ut etter
kort tid og innsats. Det har
vi ikkje rad til, og dette ma
vi bort fra. Vi ma jobbe
mindre, leve betre, og
skape meir naturvern.

Dermed ma vi og
bringe moglegheitene
nærare var eigen organisa
sjon. Vi ma bruke ressur
sane betre. Ein viktig del
av dette vil vere å bygge
opp regionskontor. Det vil
kunne utløyse fleire res-

surser dersom vi flytter
noko av innsatsen var ut
fra Oslo og inn i regiona
ne. Vi bør i komande
budsjettperiode legge opp
til slike kontor i Bergen.
Trondheim og i Tromsø.

Vi bør gje var eigen
organisasjon den nærheit
som trengs for å kome
vidare og stimulere vare
folk rundt om i landet. Slik
kan vi bli reelt landsdek
kande, meir profesjonelle i
regionane, fa auka
innflyting og bli meir
truverdig og slagkraftig.

Rett nok har vi store
nasjonale saker som ma
følgast fra Oslo. men det
er og i kommunar, fylker
og pa bedriftene rundt om
mykje av miljøkampen skal
plasserast og følgast opp
framover.

Noko av det vi skal

arbeide med framover er å
gjennomføre dei sakene vi
sette pa dagsorden for fa
ar sidan. Da ma vi skape
oss handlefridom, vi ma
tenke nytt, og vi ma vida
re. Landsmøtet bør ta
stilling til slike reformfram
legg som del av ein lang
siktig prosess. Det miljø-
politiske innhaldet er
viktig, men korleis vi skal
gjere jobben, korleis vi
skal organisere oss, blir
stadig viktigare for oss alle
å finne ut av.

Arbeidet fram mot
landsmøtet blir derfor
spanande. Den innsatsen
og dei rad laga og lands
styret vil legge fram til
debatt pa landsmøtet vil
vere sentrale. Arbeids
plandokumentet bør fa ein
annan status i forbundet
enn det hittil har hatt.

Saleis kan det vere pa tide
å sja pa ei videreføring av
arbeidsprogrammet som
eit enda meir forpliktande
plandokument med foring
ar til organisering og
budsjettstyring i tillegg til
det miljopolitisk prioriterte
innhaldet. Her vil alle
utsendingane pa landsmø
tet kunne vere med i ein
malretta, men likevel
frodig debatt om forbun
dets videre kurs og inn
hald. Her vil vi alle kunne
bidra konstruktivt til det
biletet som skal vevast, og
som vi alle skal føle eige
dom til. Far vi dette til, har
vi nadd langt. Vi vil saman
ha lagt grunnlaget for eit
nyare Naturvernforbund —

eit Naturvernforbund med
meir samling og kraft fram
mot neste arhundre.

kringSjå Stein Malkenes, Ieiar i

Kvar går vi — og korleis?

,“, ...

Er vi i

å bli arrogan-t’e

Knapt noe rden bruker mer
energi enn ‘. e. Vinterens forbruk har
vært svært høyt. For å dekke behovet,
mi Norge til tider faktisk importere
strøm. Fortsetter vi på denne måten,

For de aller fleste husholdninger

er det penger å hente på energi-

Vi i Norges vassdrags- og energiverk

ønsker å kvalitetssikre den enøk

informasjonen du får.
Derfor skal du se etter vårt nye

merke når du mottar enøk-informasjonen
i fremtiden. Spørsmål? Kontakt ditt
regionale enøk-senter eller energiverk.

() Raufoss AS

Avgiftning og kontroll av utslipp og
forurensninger er en vesentlig del av
produksjonsprosessen i en moderne

industribedrift.

Tillitsskapende miiiøvern
anstrengelser fremmer:

— De ansattes trivsel.

— Medarbeidernes respekt for verdier.

— Bedriftens positive forhold
til omverdenen.

På Raufoss er MiljØvern et
Moment i Markedsføringen.

() Raufoss AS
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Frode Pleym

Et forrykende uvær november-
dagen for over seks år siden før
te til at slepelartøyet måtte søke
nødhavn i forbudt sjøoinråde
ved Andøya. Men Forsvaret jag-
(le båten til sjøs igjen. En stund
etter slet «Boiki» seg, og havnet
i fjæresteinene på Skogsøya i
øksnes i Vesterålen. Nå frykter
nalurvernere for miljøkonse
kvensene av havariet.

Forurensningsfare

— Inne i Boikis skall ligger det
olje og store mengder asbest,
opplyser Arne Farup, i nforma
sjonsleder i Naturvernforbun
det i Nordland. Farup er be
kymrei for konsekvensene av at
privatpersoner j akter på verdi-
gjenstander på «lloiki». Denne
aktiviteten har perforert hele
skutesiden, og et hull i dekket

fører til at ashest og store meng
der isopor flyter til land.

Millioner i dagboter

Vinteren 1990 vedtok myndig
hetene å pålegge skipets nye
eier å fjerne vraket. Siden okto
ber 1990 har vedkommende
fått daghøter på 7000 kroner.

Naturvernforbundet mener
saken minner mer og mer om
en tragikomedie.

— Både eier og myndigheter
fraskriver seg ansvaret, og «Boi
kl» ligger fortsatt i fjæresteine
ne. Hva ville myndighetene
gjort om krysseren hadde stran
det på Bygdøy? spør Arne Famp
seg.

Myndighetens ansvar

Et anerkjent hergingsselskap fra
Mesund er nå i Finnrnark for å

)
fjerne en annen båt.

— Myndighetene bør gripe
sjansen når firmaet frakter det
dyre utstyret og kompetansen
nordover. Det vil bli billigere å
fjerne begge vrakene samtidig
framfor å gjøre dette i to en
keltstående operasjoner over
flere år, sier Farup.

Men Statens fonirensingstil
syn (SIT) har ingen planer om
å fjerne «Boiki» med det første.

— Med våre tilmålte midler,
må skip som innebærer større
forurensningsfare enn «Boiki»
prioriteres, sier overingeniør
Odd Arne Follum i SF1. Han
setter imidlertid sin lit til 0ks-
nes kommune. Kommune.
har fått et tilbud fra arbeids
markedsetaten i fylket om mu
lig bruk av vraket til opplæring
av arbeidsledige. I)ette vil kun-

ne være med på å fjerne vraket
helt eller delvis, mener Odd
Arne Follum, men innrømmer
at dette kan ta noe tid.

Nye regler

- Mye tyder på at myndighete
ikke har gode nok regler for

unngå denne typen havari,

Selskapet Opplands
kraft planlegger å
bygge ut det majeste
tiske naturområdet
Øvre Otta i Skjåk.
Det er ventet at konsesjonssøk
naden er klar til høsten. Be
handlingen vil ta inntil tre år.
Naturvernforbundet i Oppland
er beredt på kamp om det gis
tillatelse til å hygge ut elva Øvre
Otta for over to milliarder kro
ner.

Ifølge planene, skal hovedel

sier prosjektieder Sveinung Of
tedal i Norges Naturvernfor
bund i en kommentar.

Oftedal mener flere tiltak er
nødvendige for å bedre situa
sjonen.

— For det første må for
håndsvarsling av slep langs
norskekysten gjøres obligato

va Otta og åtte sideelver, hlant
dem Tora og Frøysa, inn i en
takrennetunnel for å utnytte
fallet i de to kraftstasjonene ved
Pollvatnet og I)ønfoss i Skjåk.
I)ette vil skje kloss inntil gren
sen for den planlagte Reinheim
nasjonalpark.

— Utbyggingen vil få store
konsekvenser for naturen og
dermed også turistnæringen.
lIele vannføringen i Otta-elva
vil bli påvirket, og vi får store
kraftlinjer i åpent terreng. Et
urørt tirskogområde med bety-

risk, og skipene må ha tilfreds
stillende ansvarsforsikring. Vi
dere er det viktig at Norge utvi
der territorialgrensen fra fire til
12 mil, slik at Kystvakta får
domsmyndighet, sier han, og
understreker at det også er vik
tig at Kystberedskapen
styrkes. D

delige forekomster av sjeldne
lavarter kan bli ødelagt. Videre
vil utbyggingsplanene ramme
fuglelivet og reinsdyrtrekk, sier
Thornas Klevmark, leder i Na
turvernforbundet i Oppland.

Som et ledd i arbeidet mot
utbyggingen arrangerer Natur
vernforhundet i Oppland og lo
kallaget i Lom og Skjåk en stor
samling iSkjåk 18—20. august.
l)et skal være en teltleir og et
variert og fami lievennlig pro
gram. Samlingen er åpen for
alle. Li

Vant mot
skytefelt

P Miljøverndepartementet har
sagt foreløpig nei til skytebane
i friluftsområdet Ørnekula i
Skjeberg. Naturvemforbundet
i Sarpsborg har kjempet mot
skytebanen i fem år, og kaller
avgjørelsen en seier for all
nennheien.

— I)ette er ingen privat seier
for oss, men en seier for
friluftsinteressene og befolk
ningen i Sarpsborg, sier Rag
nar Johnsen i Naturvernfor
bundet i byen.

Til kamp
mot gran
Naturvernforbundet i Sogn og
Fjordane varsler kamp mot at
skogsveibygging og granplan
ting skal få bre seg videre inn
i (le områdene med naturlig
furuskog som fortsatt er igjen
i fylket.

Fylkeslaget planlegger blant
annet en egen temadag om
opptrappingen av granskog
bruket.

— Planteskogbniket er en al
vorlig trussel mot det biolo
giske mangfoldet, sier Erik
Solheim, leder i Naturvernfor
bundet i Sogn og Fjordane.
Solheim hevder styresmakte
ne bidrar til denne utviklingen
i større grad enn skogeierne.

Gassmasker
i Narvik?
— Må vi bruke gassmasker for

å unngå å bli syke av støvet i
Narviks gater om vinteren?
Spørsmålet stilles av Siv 1-leidi
Ruud som er leder av Natur
vernforbundet i Narvik. I lun
frykter for trivselen og helsen

til byens innbyggere av at strø
sanden etter vinteren blir lig
gende og blandes sammen
med asfaltstøv og malmstøv.
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RUSSISK KRYSSER
LEKKER ASBEST

15. november 1988 havarerte den russiske krysseren «Boiki»
under slep i Vesterålen. Der ligger den ennå, og det lekker ut
store mengder av det kreftframkallende stoffet asbest.
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Det gar et skille i naturopphoningen mel-
10111 de som lever i naturen og bygger sin
forstielse av den p egen erfaring, og de
Som lever sitt liv atskilt fra naturen, be
slyttet mot kulde og sult, avskaret fra na
turens skjonnhet.

I vår kultur er avstanden mellom vart
hverdagsliv og naturens Iivsprosesser stor.
Vi er i stor grad frernmedgjort i forhold til
de mekanismer som gjør at naturen fun
gerer. Dette kan bade gi seg utslag i en opp
fatning av naturen som fremmed, truende
og verdilos, og overdimensjonerte oppfat
ninger av naturen som fredfvlt, harmonisk
og balansert. I N&M 2/95 gir idehistoriker
Per Stromholin utrykk for at «... forestil
lingen både om naturmennesket og om
naturen i seg selv er netopp kulturproduk
ter — de er ingenting uavhengig av vare tan
ker om dem.»

Skillet blir tydelig mellom den forstael—

se det gir a oppsoke naturen og leve i den,
og den forstaelse man oppnar gjennom
dist,msert intellektuell analyse.

i ler er en praktisk ovelse for idehistori
kere: (å inn i skogen med bind for oynelie.
ltter noen skritt vil man slå pannen mot en
trestamme og oppleve at det gjor vondt.
I ortsatt kan man selvfolgelig fahulere over
hvorvidt treet finnes eller bare er resultat av
våre foiestillinger om treet, et nairespill fra
våre sanser. Men for den som vil innrette
sitt liv i forhold til naturen, skogen, treet, er
det umulig å se bort fra at det gjor sondt å
sl.i pannen mot en trestamme.

Siden naturen enna i 1995 er vart enes
te I vsgrunn lag og fortsatt har avgjorende
betydning både inaterielt og for var fysis
ke og mentale helse, er det viktig å etter
strebe størst rntilig innsikt i naturens rea
li leter, dens inekanismer og dens
betydning for var egen tilværelse, I denne
prosessen hjelper det lite å anse naturen
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som « t ideal som aldri har eksistert an
net enn som nettopp en menneskelig uto

Det er klart uheldig å se bort fra «ubeha
gelige» sider ved naturen, som dens bruta
litet og nadeloshet, og forsta naturen bare
uttra opplevelseri av for eksempel sol ned
gangen i skjærgarden en sommerkveld Men
minst like uheldig mi det være å distanse—
re seg fra naturen i en slik grad at man bare
anser den som en kLmlturbesteint utopi.

At naturforståelsen er kulturhestemt og
har forandret seg opp gjennom historien er
en kjensgjerning. Sporsmålet mennesket
alltid blir nodt til i stil le seg er hvordan vi
kan innrette vår tilværelse (hen å odelegge
vart livsgrunnlag. Da ma man ga ut fra at
det er mulig a forholde seg til en del greie
realiteter i natu ren, som at det gj or vondt
å sla hodet i en trestamme, at det er en
grense for hvor inye som kan produseres
pa et visst jordstykke, at odeleggelsen av
regnskogen reduserer våre muligheter for
utvikling av medisiner, osv.

Men for Stromholm er brunkullandska
pene i Bohmen like inaturl ige som regn—
skogen i Brasil. Regnskogen som urgann
mek, stabilt okosystern er for Stronihol m
bare et ideal som aldri har eksistert annet
enn som nettopp en menneskelig utopi.
I or Stri mhoi m er var odeleggelse av natu
ren like naturlig som var beskyttelse av ut
satte okosystem. Den naturen vi tilher, må
vii dag i stadig okende grad kunstig opp-
fet tholde.

Om det er naturlig eller kunstig å øde
legge eller a beskytte overlater jeg til ide
historikere a avgjøre. Det som mi vare av
langt storre Interesse er odeleggelsenes
konsekvenser for var egen tilværelse. Det er
nar disse konsekvensene plisler oss i nak
ken i form av astmalidelser hos spedbarn,
flomkatastroler og hudkreft, at behovet for
å ivareta sider ved naturen som ren luft, sta
hilt klima og stabiit ozonlag blir pålreng—
en de.

Dette innebærer også en viss grad iv
konservering, slik at naturens sammen-

henger skal kunne utvikles og flingeie. Når
Stroinholrn oppfatter slik natur som tea
ternatur, avslorer han den fremmnedgj ortes
uvitenhet. Bare i slik natur kan vi studere
resultatet av naturens egen evolusjon, og
gjore oss opp en Inening om det vi ser er
kaos eller harmoni.

I var egen strebemi etter a forsta forholdet
mel lomn naturen og var egen tilværelse, bor
det vare av interesse t lytte til de som har
levd nær naturen, og baserer sin forstaelse
på egen erfaring. Forst når slik erfaring
kombineres med erfaring fra var egen tek
nologiske kultur, kan en idehistoriker bi—
dra med noe verdifullt for var videre ut
vikling. Vi kan verken se bort fra var
avhengighet av naturen eller at den tekno
logiske utvikling har bidratt til for eksem
pel å la ned barnedodeligheten.

Det er li kevel li evet 1 )ver tvil at vi i n’mve
sto rre grad enn i dag ma innrette var tilvæ
relse i forhold til fundamentale lovmessig
heter i naturen, om vi ikke vii ødelegge vårt
eksistensgrunnlag. En mer utbredt bevisst
het om at mat og vår egen eksistens er ulo—

sel ig knyttet til naturgruimnlaget vil utvil -

somt være et stort f ramskritt . Naturfol 1<
som lever i og av naturen, i omgivelser som

i storre grad er et iesultat av naturens evo
lusjon enn av menneskelig styring, erfarer

gjennom hele sitt liv at det er grenser for

hvor mye man kan hoste uten at det pa sikt
mnedforer ressursknapphet.

Fordi menneskenes eksistens ble ansett

som del av en slik lovmessigliet, finner vi

i flere slike kulturer en begmensning av grå—

dighet nedfHt i religion og dagl igl iv.
Mange offersereniiimer ma sees i en slik
sammenheng. Natu rgrunnlaget er sarhart
og det er av storste betydning a ikke slip—
pr gradigheten los. For naturfolk, særlig i
klimatisk utsatte onnrader, viste de negati
ve konsekvensene av slik I ramferd seg
umiddelbart, og med dramatiske folger.
Man forstod itvorlor ulveflokken bare kun
ne drepe de dårligste dyrene i en rei im flokk,
og selv matte do hvis reiimflokken ble for li—
telt. Ved .i innse at den samme lovinessig—

het gjelder for mennesket så man nodven
digheten av å i nnarheide noysoinheten i
samfunnslivet. Dette ble jevnlig stadfrstet
gjennom seren1omer og skikker i det dag
lige, og bekreftelsen pa at denne praktise

ringen var riktig, sa man kontinuerlig i om
givelsene.

F Det ligger ingen glorilisering av natur
‘ folk i (lette. Det er en realitet at en slik tra

disjon i forskjellige epoker har vært utbredt
over hele verden, og om man tar avstand
fra andre sider ved slike kulturer, bor det
være interessant å vurdere om vi kan lære
noe av deres forhold til naturen, Noe som
kan være nyttig lærdom er at det er viktig

å bringe var hverdag nærmere naturen for
at vi skal kunne forsta vart forhold til na—
turgninnlaget, Det er litt’ sannsynlig at barn
som tror at fisk og mnelk kommuner fra su
permarkedet, og ikke kjenner sammen
hengen mccl havet og kua, skal forstå at det
er viktig å begrense vårt forbruk av hensyn
til grensen for naturens yte-evne.

Det er verdifullt at Stromliolm påvmser at
det finnes ulike opplevelser av virkelighe
ten. Men han gir selv uttrykk for en snever

( oppfatning av menneskelig frihet nar han
skriver at «. . . ilere av de filosofiske skole—
ne i oldtiden ga litt’ rom for menneskelig
frihet I stedet for et aktivt liv doserte de un
derkastelse wider naturens ubonnhorlige
lover og frelse gjennom innsikt og kon—
ternplasjon.»Menneskelig frihet er altså
enshetydende med byggende og fri sette mm
dc virksomhet som for eksempel veibyg
ging og oljeutvinning. I Iva med følgende
pasiand: Den mann som satt på bakken i
sin tipi og mediterte over livet og dets me
ning, og godtok frllesskapet med alle le
vende skapninger og erkjente enhet med
tingenes univers, fylte sin eksistens med si—
vilisasjonens sanne kjerne. Og miar natur-
mennesket forlot denne form for utvikling,
avtok hans menneskelige vekst (1-lovding
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— avstandane er for store i lmdet vart. Er
(fet sa enkelt? I tettbvgde Akershus køy
rer folk mci r bil enn i I inn mi rk! Og i
vesle l)anmark er hilbruken større enn
i grisgrendte Noreg. Kanskje livsstil er
viktigare enn avstandar?
Mc argurnenterer for kjøp og sal av ut
sleppskvotar, for a fremja norsk gass og

vasskraft. Men Jens Stultenberg sine
(X) ,-argument kan i like stor grad nyt
last av talsmennene for atomkraft. Yn—
skjer mc det?

Trygve Refsdal
Dagleg leiar. konsulent ORGUT AS

Den røykende
Michelet
Dessverre er det ikke sjelden «naturverne
re» markerer seg som betydelige foruren
sere og støttespillere til den destruktive gi
gaHt-kapitalistiske tobakksindustrien.

I samarbeidsprosjektet mellom Norges
Naturvernforbund og Utviklingsfondet, det
s5kalte Regnkogsfondet, figurerer forfatte
ren Jon Miehelet med sneipen i munnen i
en annonse i Natur Miljø nr. 2 1995. At
ikke Norges Naturverforhund ser det ab
surde i (lette skremnier meg. Det bLirde
være kjent for alle som er bekymret for pro
gredierende tap av skogsarealer at en av ar-
sakene er tobakksdyrking og -produksjon.
Det hugges ned betydelig skog for at loka
le bønder skal tørke tobakksbladene for de
fraktes videre og selges. Tobakksproduk
sjonen tar over 45 millioner dekar dyrkbar
mark — omrader hvor det kunne vart pro
(lusert livsviktigevarer. Mange rapportervi
ser hvordan denne virksomheten er de
si ruktiv for (le fattige landenes økonomi,
selv om tobakksdyrkingen kan synes livs-
viktig i et kort perspektiv i disse landene.

Sosial isten Michelet burde satt seg inn i
hvordan den gigant—kapitalistiske tobakks—
industrien utnytter disse fattige menneske-

nu. Ilvor tror han de store økonomiske ge—
vinster til slutt havner? 1-lan sier han så
regnskogen brenne. Jeg så sigaretlen hans
brenne, og det burde ogsa NNV.

Carl DitlefJacobsen, Kolbotn

Kva er rett
villrein
forvaltning?
Dersom mc spurde villreinen om kva livs-
miljø han helst vil ha, tmr eg han ville vere
mest fornogd med synet til natur- og mil
overn interesse ne.

kg har hatt stor forstaing for grunneiga
ranes syn og lokaldemokratiets ineiningar,
men tar til å bli bade skeptisk og overras—
ka når eg leser Bjorn Skinnarlands siste ut
talelser. Ulike brukargrupper, fri turisten til
gmnneigaren, frå byrakraten til politikaren
— er dci verkeleg innst inne viddenaturens
ærlege vener? Bjorn Skinnarland bruker ut
trykk som amatormessige demokratar (han
meiner vel byrakratar!) og kriminelle mil—
jovernarar. Med dette skyt han vornskot pa
villreinen, og hjarteskot på viddenaturen
og dci verdier i alle fall eg er talsmann for!
Slike uttrykk styrkar ikkje tillil, truverde og
Iorstaing, og egner seg darleg i en debatt
om ein ikkje talefør tredjepart — villreinen.

Slike utspel er med pa a svekke grunneiga

rens og «viddefolket» sitt orndome, og te
ner ikkje ein sak som gjeld villreinens, og
ikkje einskildpersonar eller samfunnet sine
interesser.

kg vil oppmode lijorn om a trekke til
bake pastanden om at miljoverninteresse—
nu er kriminelle — nærmast pa vegne avvill
reinen og viddenaturen elles. I )ersom
ikkje, må han vere snill og dokumentere it

naturbruks- og miljoverninteressene ikkje
talar villreinen si sak.

Mc ina bare konstatere at bærekraftig ut
vikling er eit illusorisk uttrykk ogsa innan

naturlorvaltning. Det same gjeld totalt
vern. Mennesket si rolle i natursamspelet
mi vera «i praktisere ein bærekraftig natur-
bruk, slik ideelt sett «ille artar gjer det. Fyrst
da kjem mc pa talefot med villreinen og
resten av viddenaturen.

Jon Ingebretsen,
Naturvernforbundet Telemark

NNV og
profittbegjær
1 siste utgave av Natur & Miljø er det en re
klame fra lorsvardepartementet for det
norske militærvesen i form «iv en profil av
en panservognsnute i en grønn trekrone.
Riktignok fraskriver Naturvernforbundet

seg ethvert ansvar for annonsorenes «mil
jøvennlighet» eller mangel på sådan, men

det får da være grenser for hva man skal tje
1W penger pa. Dersom Naturvernforbundet
vet om en mer odeleggende enkelt-aktivi
tet for økosystemet lier på jorda enn mili
tærapparatenes virksomhet vil jeg gjerne
vite hva det skulle være.

NNV later til å tro at man kan skape
holdninger hos aktørene i det økonomiske
liv som gar utover hensynet til profitt. Når
NNV selv hukker under for profitthegjæret
og sviner til spaltene med (len slags rekla
me synes jeg (lette er en god demonstrasjon
pa at det «i skille mellom holdninger og
materielle interesser kanskje ikke er en sær
lig holdbar politisk linje. ‘lenk på (Iet gam
le ordtaket: Den som betaler for musikken,
besteinnier melodien som skal spilles.
Man tror vel ikke militærvesenet har satt
inn cii slik annonse uten grunn?

I tier mjm.iefern ar kommer jeg neppe til å
fornye mitt medlemskap i en forening som
til tross fur mange idealistiske og innsats-

villige enkelipersoners arbeid, er i ferd med
å miste det politiske gangsynet.

Dag Tangen, Oslo

Mosambik
• Koordinator til privat mosambikansk
kvinneorganisasjon.
• Arbeidsbeskrivelse: Arbeidet vil i første

omgang bestå i å kartlegge faglige og opp
læringsmessige behov, ha en rådgivende
funksjon i organisering av opplæringstiltak
på forskjellige områder og ha en veil. funk
sjon overfor kvinnegrupper. En må regne
med noe reising.

• Målgruppe: Ansatte i organisasjonen Kvm
nesirklene eller personer knyttet til denne.
Kvinnesirklene arbeider innenfor ulike fag-

1995
• Søknadsfrist: Så snart som mulig

Zambia
• Agronom/agrotekniker til undervisning
og faglig veiledning på jordbruksskole
underlagt kommunale myndigheter.
• Arbeidsbeskrivelse: Vedk. vil gjennom sin

rådgivende funksjon planlegge drift av
plantefelt innenfor agro/forestry,
vekseljordbruk. Dessuten skal det på for
retningsmessig måte drives produksjon
av landbruksutstyr og verksted tilpasset
lokale forhold.

• Kvalifikasjoner: Agronom/agrotekn i ker med
relevant erfaring. Det kreves gode samar
beidsevner og evne til å fordele arbeidsopp
gaver og gi råd mht gode landbruksmetoder.
Gode grunnkunnskaper i engelsk.

• Arbeidssted: Mukwela Youth Vocational
Training Centre, Kalomo.

• Tiltredelse: Forberedelseskurs sept/okt
1995

• 2 Skogteknikere til offentlig sektor.
• Arbeidsbeskrivelse: Arbeidet vil bestå i

bevisstgjøring av lokalbefolkningen mht
bruk og vedlikehold av eksisterende skog.
I arbeidsområdet vil det inngå opplæring
til skoleelever og landsbybeboere på ulik
alder og med ulike forkunnskaper.

• Kvalifikasjoner: Skogtekniker med erfaring

fra offentlig sektor og undervisning. Gode
forkunnskaper i engelsk.

• Arbeidssted: Mbala, Nordprovinsen
og Ndubulula, Lusakaprovinsen

• Tiltredelse: forberedelseskurs sept/okt
1995

• Søknads frist: Så snart som mulig

Plasseringene passer ikke for familier med

barn i skolepliktig alder.

• For stillinger gjelder:
• Avsluttet yrkesutdanning og minimum to

års praksis i faget.
• Fredskorpset praktiserer likelønnsprinsippet

og avlønner fredskorpsdeltakerne i lønns
trinn 15 etter Statens regulativ — for tida
kr. 158.100,— pr. år — i tillegg kommer fri

bolig, etableringstilskudd og en mindre
levekostnadskompensasjon.

• For å bli vurdert for stillingene i Mosambik
er det en fordel med kunnskaper i portu
gisisk eller annet latinsk språk. For stilling
ene i Botswana, Tanzania og Zambia kreves

det gode forkunnskaper i engelsk.
Ytterligere språkopplæring vil bli gitt.

• Det vil bli lagt vekt på erfaring fra under
visning og administrasjon.

• Evne/vilje til å tilpasse seg til nye og
fremmede miljøer og kulturer.

Interesserte må henvende seg så raskt som

mulig da det er aktuelt med kurs/ opplæring

høsten 1995. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til:
Fredskorpskontoret, NORAD,
Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo
— eller telefon 22 31 44 00
(09.00 - 15.30)

Nærmere opplysninger om stillingene:
Mosambik:
Inger Leite, 2231 44 42
Zambia:
Rodney Lobo, 22 31 43 51

Spennende utfordringer for
fagfolk som viljobbe i Afrika!

felt.
Kvalifikasjoner: Administrativ og org.mes
sig kompetanse nødvendig.
Søkere med erfaring fra org.arbeid og
opplæring vil bli foretrukket.
Arbeidsspråket er portugisisk. Søkere
må ha kjennskap til dette eller annet latin
språk.

• Arbeidssted: Niassaprovinsen
• Tiltredelse: Forberedelseskurs sept/okt

• Søknadsfrist: Så snart som mulig
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Bergen Mi1joverks(d.
En messe hvor kommunen ønsker å vise miljø-
status, på godt og vondt. Her er det prosessen

- som skal vises, ikke et glansbilde av kommunen.
Utstillingen skal være en miljovennlig messe -

hvor gjenbruk står sentralt. Ikke minst ønsker
de kommunale avdelingene å få konstruktiv
kritikk fra publikum gjennom dialog og dehatter.

I!
Miljøbyen Bergen.
Bergen kommune deltar i Milj*vern
departementets prosjekt Mi1jy mot ar 2000
og fikk formell tatus som miljy i 1993.
I BergennéfélJer arbeidet se planer, —

mføring av konkrete tiltàk og
in orhtasjonsarbeidpet arbeidês med å få
frem modeller for en bælekiftig byutvikling’
samtidig som det legges et grunnlag for flere
arbeidsplasser ogbedré oppvekstmiljø o
levekår ibêti Mi1;øbykonferr i ar lagt
til Bergen. Temaet ‘å lëvé bg bå i’b,’ utgjør
rammen rundt miljøaktivitetene.
Konferansens hovedaktører vil være fagfolk
og politikere fra bykommuner, fylker og stat —

BERGEN KQMMUNE
Informasjon: Bergen Miljøverksted tif.: 55 6ä6

Mil)øbyprosjektet tif 55 56 69 92
Sunnere By-95 tlf 55 56 6340

:ilL “i.2

I
i..

Veien 1ffiu1jøbyen
J3rgen

‘I

være miljøby innebærer en forpliktelse
å ta initiativ som gir langvarige positive

-‘irkninger. En viktig del av arbeidet består
i informasjon, holdningsskapende arbeid
og debatt. I år inviterer Bergen kommune til
flere store arrangementer med tema miljø:

1
I ‘

KILDE-I

jL’ktl(’dL’r for mil jovorkstcdt’t Ja/in Aas

)-

Bergen Mil joverksied
31. august- 14. september
Areiuim, Solheirnsviken.

Åpningstider Arenurn:

hverd. 10.00 - 20.00, son. 12.00 - I 8.00
Arrangorer: Bergen kommune og
Messeselskapet AS/ “Bymiljo”

PAPIR SKAL IKKE I BOSSET
- BRUK PAPIRBEHOLDERNE
Omlag en tredel av husholdningsavfallet er papir og papp, og av
miljø- og ressurshensyn er det viktig å gjenvinne så mye som mulig.

SPESIALAVFAIL SKAL IKKE I BOSSET
- BRUK SPESIALAVFALLSTJENESTEN
Spesialavfall er gift for både mennesker og natur. Slikt avfall må
derfor ikke kastes hverken i bosset, i do eller i vasken. Lever
spesialavfall til kommunens innsamlingsordninger.

MATAVFALI SKAL IKKE I BOSSET
- BRUK KOMPOSTBINGE
Bioavfall, dvs. matavfall og hageavfall er det avfallet som i tillegg til
spesialavfall forurenser mest på fyllplassene. Komposter bioavfallet
ditt i din egen kompostbinge og få fin jord til hagenl

SKROT SKAL IKKE I BOSSET
- BENYTT GJENBRUKSSTASJONENE
Det du kaller skrot kan ofte brukes av andre. På Gjenbruksstasjonene
kan du levere det meste - og leveringen er GRATIS.

For mer opplysninger: BERGEN KOMMUNE

Ring 55 56 79 00 Ren holdsverket

I[JBYED

iTi

_____

Miljobykonfe ran sen 95
5. og 6. september pi SAS Royal Hotell
Arrangorer: Miljoverndeparternentet
og Bergen kommune.

—‘-v

I

unnere -•95 seminar
7. og 8. september pi Georgernes Verft.

VANNPU,IIPEI? - TRY/(/(TANI(Ei?
- VANNE/ITERE

L .
I

i

Fagserninar med utgangspunkt i
miljøriktig byggteknikk, inneklima,
og byggavfall.
Arrangør: Bergen kommune og
Sunnere By -95

KJØPER KOBBER
messing, aluminium, zink, bly,

rustfritt stål og kahelavfall

H. Finsæther & Sønn AIS
Metallgjenvinning - Containerutlcic
Kokstadveien 40 - Tif. 55 22 97 88

Avd. Møllcndalsvei 28

Åpent rnand.—fred. 08.00—16.00
Lørdag 09.00-13.00

I-

Med Calpeda pumper, WelI Mate trykktanker
og Gøinge kjemikaliefrie filtere
løses de fleste vannproblemer

Kontakt totalleverandøren:

AnHERLOHHEn MRSHrnP/5

FRETEX
GJENBRUK • AESSURSGJENVINNING •VERDISKAPNING

- FOR MENNESKETS OG MILJØETS SKYLD

Tøy — Møbler — Tekstiler — Pussefiller
Hvitevarer — Makulatur

Tømming av leiligheter — dødsbo.

Fretex er en arbeidsmarkedsbedrift
hvor yrkesrettet attføring står i fokus.

Du er alltid velkommen til en lønnsom handel.

DINE GAVER HJELPER OSS Å HJELPE ANDRE!
østre Aker vei ba, 0596 Oslo, P.B. 84 Veitvet, 0518 Oslo
Telefon 22 64 47 80 - Fax 22 7207 09

Medlem av Norsk Bransjeforening for Drikke vannsutstyr

TELEFON 55 24 15 00 - FAX: 55 24 28 20



Visste du
at

/ Regnskogcn vokser i
områder med høy
I uftfuktighet.

V Regnskogen har flere
sjikt med trekroner.
Enkelte opp til 70
meter høye.

/ Regnskogen blir ofte
omtalt som «Jordas
Apotek>’, fordi vi
finner så mange
viktige medisinplan
ter der.

I l)et finnes regnsko
ger i Sør-Amerika,
Sørøst-Asia, Afrika
og litt i Australia.
&asil er det landet
som har mest regn-
skog.

I or hver I 00-laPi) vi kl,irer
.i samle inn, gir NOR\D
400 kroner. Det betyi ,it

hvei I OO-lapp er verd 500
kroner for Regnskogsfon
det, og 1000 kroner blir
5000 kroner osv.

I’a den maten kan vi
beskytte 25 km-’ regnskog
tor 100 kr i aret. Det er bare
a sette i g.tng, folkens. Det
nytter — hvis vi dytter!
Milj’>1’t’L’uveiu’s R’itsIwgs—
kampanje

Bh’kku1J !vliljeå’tektivi’m
Po.stboks 2 111 Crùni’rh ‘l,*a
0505 ().1o
KONIONU: 0d26.(J.’).4i708

Allt ozi klarer å samle inn

et h ilket som helst beløp
ovei 100 kroner, far en flott

diplo,.n og en pins i posten.
Sa iv og fortell hva du og

ven’ ne dine gjør for å
samle inn penger til Regn-
sko fondet. Send gjerne
inn ,)ilde eller tegninger fra
tlaskep.miaksjonene deres,
eller hva dere finner pa for

a ta vare pa et av rie vakres

te og viktigste stedene pa

jorden — regnskogen.

Alt du trenger å gjøre er å kjøpe en brus
mindre denne måneden, droppe å kjøpe
en tegneserie, leie en video mindre eller
hoppe over et kinohcsøk. Prøv a få resten
av klassen, skolen, familien eller naboen
til å gjøre det samme — og vips har dere
penger nok til å være med på å redde mye
mer skog enn hundremeterskogen til Ole
ltrumm.

Ingen annen naturtype på jorda har så

mange forskjellige arter av planter og dyr.
I regnskogen er det over 50 000 forskjelli
ge trær og rundt 1500 forskjellige fuglear
ter, Det finnes uendelig mange dyr, så
stedet er supert for dyreel
skere. Det finnes
edderkopper sa
store som fugler,
mange typer

aper, digre øgler,
jaguarer (ikke
bilmerke), slanger
og ... vi kunne ram

Schingu er kanskje det mest kjente indianerreservatetet i Brasil. Det er omtrent dobbelt så stort som Hordaland f’lke. Det bor17 forskjellige indianerstammer der.Schingu er en verden for seg, men det er
også en verden mange andre enn

indianerne kan tenke seg.
Derfor må Schingu forsva

res mot inntrengere Det
er dette Regnskogsfo
det prøver å sikre gjen
nom sitt sateljttbaserte

grensevokterprosjk1

Tsjikaojndianerne er en av de i7 stammene i De bor akkuratmidt i reservatet, og spiser fisk hver enestedag. Heldigvis har de mye bananer til dessert. For eksempel eple-haiian, steke-banan, gull-banan rød banan, jord-baia,i ognanikabanan Bare nanika-bananen lignerpå de vi kan kjøpe i butikken.
Tsjjkaobarl)a får forresten ikke ordentlig navn før de kan stå på egne ben. Inntilda har de bare kallenavn

Blekkulfs Miljodetektiver
Adresse: Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo • Telefon: 22 71 5520

PASS PA
REENSKOBEN

Nå skal det handle om et

av de vakreste stedene på

jorda, nemlig regnskogen.

De færreste vet hva regn-

skogen egentlig inneholder,
D

og hvor viktig den er for

jorda. Enda færre vet hvor

mye av denne skogen

som forsvinner. Nå får

du muligheten til å

være med på å
passe på regn- 0>0

skogen.

Det er enda mye regnskog gjen. så det

er ikke for sent å gjøre en . r,nsats.

Regnskogsfofl grensevo0

Du kan bli
regnskogvokter”

se opp i en evig

C het.
-I

JA, vi vil bli regnskogsvoktere!
Vi/jeg vil prøve å samle inn penger til Miljodetektivenes Regn.
skogskampanje. Send oss/meg antall postgiroblanketter. Alle
pengene går uavkortet til Regnskogsfondet. I
Hvis vi samler inn over kr 100,. får vi tilsendt diplom og en pins.

Navn

I I
i

Adresse

Postnr. Poststed I

Alder Antall barn som er med i
I I

Vi/jeg går i klasse på skole.

L
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Dekorativ og informativ plakat med 5 gode

grunner for å styrke livsmangfoldet i naturen.

Plakaten er laget i forbindelse med

Naturvernforbundets kampanje

“La naturen gå i arv”. Format 50 x 70 cm.

Trykket på resirkulert papir.

Varenr. 1204 kr 60,- Medlemspris kr 40,-

Det gode Norge

Dag Hareide beskriver utviklingen i vårt samfunn

fra 1960 og fram til dag; Velstanden har økt, men

medmenneskeligheten svikter stadig.

En tankevekkende og populær bok.

Varenr. 5016 kr 188,- Medlemspris kr 145,-

Grønne Linjer

Interessant, oppdatert fagbok som beskriver

natur- og miljøvernets historie i Norge fra starten

og fram til i dag. Dette er den eneste historieboka

om dette emnet. Over 300 sider.

Bredo Berntsen.

Varenr. 5039 kr 338,- Medlemspris kr 275,-

Ville naboer

En bok til inspirasjon for deg som ønsker å gjøre

omgivelsene mer attraktive for ville naboer. Det er

på tide å ønske ville vekster og dyr velkommen til

nærmiljøet vårt igjen. Boka gir bl.a. tips til hvilke

vekster du bør plante for å lokke til deg sommer

fugler og hvordan du skal få piggsvinet til å trives.

Varenr. 5301 kr 95,- Medlemspris kr 70,-

Fuglesang CD

iff til
rien

Dobbel fuglesang CD med 197 nordiske arter.

Teksthefte følger med. Her kan du lett finne

fram til en bestemt fuglelåt ved hjelp av alfabet

registeret eller lete deg fram i den systematiske

ordningen, hvor alle fuglene er listet opp etter

hvilken familie de tilhører.

Varenr. kr 295,- Medlemspris kr 221,-

Fuglekassett

Vi har også en fuglekassett med 23 av de

vanligste artene.

Varenr. 0200 kr 98,- Medlemspris kr 80,-

I

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — SALGS BOD

Som ni e rpl a ka t

N aLurarvplakat

Koslig sommerplakat med et hav av planter,

dyr og insekter. Nummerert oversiktstegning

med navn på alle artene følger med. Tegner:

Anders Kaardahl. Format 100 x 45 cm.

Trykket på klorfritt papir.

Varenr. 1310 kr 140,- Medlemspris kr 100,-

N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—

iØ

I

I

Populær knaggrekke med 4 knagger. Produsert på

Sri Lanka av gummitre fra plantasje. Malt med

giftfri maling.

Varenr. 7008 kr 129,-

Medlemspris kr 115,-

— — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



Minispill

Tre ulike minispill i tre. Brikkene oppbevarer

du trygt inni spillet. Åpnes i den ene siden.

Format 14 x 14 cm.

Varenr. 7812 Sjakk kr 224,-

Varenr. 7813 Ludo kr 169,-

Varenr. 7814 Mølle kr 169,-

Morsomme øredobber i tre. Selges i sett.

Varenr. 0606 Katt

Varenr. 0607 Pingvin

Varenr. 0608 Gris

Pris kr 59,- Medlemsnr. 45,-

Varenr. 6139 Gaupe S/M

Varenr. 6140 Gaupe L

Varenr. 6141 Gaupe XL

Varenr. 6142 Lunde SIM

Varenr. 6143 Lunde L

Varenr. 6144 Lunde XL

Varenr. 6145 Marisko SIM

Varenr. 6146 Marisko L

Varenr. 6147 Marisko XL

Pris kr 269,- Medlemspris 219,-

I
I
I

0
Kan sendes

ufrankert
i Norge.

Ad ressaten
betaler
portoen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—SALG5 B0

Tretog

I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

T-skjorter

Barnas drøm med lokomotiv

og 3 vogner. Lengde 45 cm.

Varenr. 7818 kr 159,-

Medlemspris kr 145,-

I

I

Unn deg en behagelige T-skjorte av meget god

kvalitet! 100% bomull. Holder seg godt etter

vask (unngå tørketrommel). Flotte motiver av

truede arter illustrert av Kristin Stephansen

Smith. T-skortene er laget av økologisk dyrket

og håndplukket bomull og produsert på en mest

mulig naturvennlig måte.

Hoppetau

-

50er9

Hoppetau med klovnehåndtak i tre.

Giftfri maling.

Varenr. 7823 kr 65,-

Medlemspris kr 59,-

all barn0

s

I)oble kort

Pakke med 6 doble kort og konvolutter. 3 ulike

motiver av truede arter illustrert av Kristin

Stephansen-Smith. Resirkulert papir.

Varenr. 2306 kr 55,- Medlemspris kr 39,-

0 red obber

Bestillingstelefon: 22 71 55 20
BESTI LLINGSKUPONG

Antall Varenr. Varens navn Pris Sum

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— a

. Porto/eksp.gebyr 35,-

Navn:
Adr.:

Medlemsnr.: Tif.:

Gave til NNV

I Totalt

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

I.*J NORGES
NATURVERNFORBUNID

Grünerlokka postkontor
0505 OSLO

D Send meg salgskatalog

z



lesernes galleri

Neste frist for å sende inn bilder til
Lesernes galleri er 12. juni. Send
inntil fem lysbilder. Alle bilder må
merkes med fotografens navn.
Samtlige bilder blir returnert. Skriv
gjerne en tittel på bildet. De utvalgte
fotografene får tilsendt en rød
Bergans ryggsekk 35 liter.

bstormdaen
Espen Bratlie

13ild’m’ s’ndcs til:
Natur & ?vliljo
Posiboks 2115 Grtïncrlokka ..BuIken’ Roald Synnevag
0505 Oslo
Merk konvolutten «Lesernes galleri».

flnnmarksvidda Bjarne Riesto
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BLAD

GODE L._Ø\’AL.
7[oIhqglene og komfort tell

lit et og pris er det viktigste for
brdkerne og derfor også for oss.

Våre produkter har høyest mulig
innblanding av ressursbesparende

T-cellulose uten at vi dermed går
på akkord med kvaliteten.

SLk4comprimering av produkter
har gitt redusert forbruk at’

— emhalla.sje og betydelig lavere
transporivolum.

Skogen — vår viktigste råvare — er en
fornybar ressurs. 14 planter tre nye trcer

for hvert tre vifeller.

I Edet Natur toalettpapir er 100%
av råvaren resirku lert papir.

7,

Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
Returadresse:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grirnerløkka 0505 Oslo

515

I

ll;ri


